Szentségimádás és közbenjáró imádság lesz kedden az esti szentmise után.
Április 29-én, szombaton lesz 3. plébániai bálunk a Mindszenty iskolában. Belépőjegyeket már csak keddig lehet vásárolni a plébánia
hivatalban, támogatójegyeket pedig a sekrestyében. A bálra a tombola-felajánlásokat, a plébánia hivatalban lehet leadni. Örömmel fogadunk sütemény-felajánlásokat is, amelyeket pénteken a plébánia hivatalban, vagy szombaton a Mindszenty iskolában lehet leadni.
A jövő vasárnap a délelőtti szentmisére különleges módon is várjuk
az óvodásokat és családtagjaikat. A bérmálás miatt mi a jövő héten
ünnepeljük meg anyák napját az óvodások műsorával.
Szintén a jövő vasárnap a Szent Mónika közösség tagjai találkoznak
a kápolnában a hétfájdalmas olvasó elimádkozására. Az esti szentmise
után pedig vasárnap esti muzsikára várjuk a Testvéreket.
Egynapos plébániai zarándoklatainkra folyamatosan lehet jelentkezni a plébánia hivatalban: május 1-jén Esztergomba indulunk az
egyházmegyei zarándoklatra, május 13-án Szombathelyen, a Fatimai
Szűz templomban lesz fatimai esténk az egyházmegyei Fatima-napon,
május 20-án pedig szintén Szombathelyen az édesanyák országos
Szent Mónika találkozója lesz. Minden részlet a zarándoklatokkal kapcsolatban honlapunkon található.
Plébániánk zarándoklatot szervez Rómába augusztus 7 és 12 között. A zarándoklattal kapcsolatos minden információ a hirdetőtáblán
és honlapunkon található.
Honlap

Facebook

Hírlevél

Imacsoport

SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN SZÍVE PLÉBÁNIA – 8900 Zalaegerszeg, Átalszegett
utca 100. • Telefon: 92/320-626 • Email: zeg3@martinus.hu • Honlap:
http://zeg3.martinus.hu • Keressen minket a Facebook-on is! • Hivatali
szolgálat: hétfő: 10-12 óra; kedd: 10-12 óra; szerda: 15-17 óra; csütörtök: 10-12 óra; péntek: 15-17 óra vagy telefonos egyeztetéssel
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Plébániai Hírlevél
2017. április 23.
Húsvét 2. vasárnapja

Marto Ferencet és Jácintát, a fatimai
kis pásztorgyerekeket május 13-án avatja
szentté – jelentette be Ferenc pápa az
április 20-án délelőtt megtartott rendes,
nyilvános
konzisztóriumon,
amelyet
szentté avatási ügyekben hívott össze a
Vatikánban.
A szentté avatásra a pápa portugáliai
apostoli útja során kerül sor, amelyet a
fatimai Szűzanya jelenéseinek centenáriuma alkalmából tesz május 12-én és 13án. Boldog Marto Ferenc és Jácinta a 2005-ben elhunyt Lúcia nővérrel
együtt voltak tanúi a Szűzanya jelenéseinek. A két gyermek látnok
igen hamar elhunyt, alig néhány évvel a jelenések után: Ferenc tizenegy, Jácinta tízéves korában tért vissza a mennyei Atya házába.
A Fatima közelében található Cova da Iria-síkságon hat alkalommal
jelent meg Szűz Mária. Először 1917. május 13-án. 1930. október 13án Leira püspöke „hitelt érdemlőnek” nevezte a három gyermek látomásait, engedélyezve a Fatimai Szűz Mária tiszteletét.
XII. Piusz pápa 1942-ben Mária Szeplőtelen Szívének ajánlotta fel a
világot. II. János Pál a Fatimai Szűz Mária közbenjárásának tulajdonította, hogy túlélte az 1981. május 13-án a Szent Péter téren ellene
elkövetett merényletet.
magyarkurir.hu

Plébániai zarándoklat Rómába
Plébániánk zarándoklatot
szervez Rómába 2017. augusztus 7-12 között. Tervezett
program:
Augusztus 7: Indulás a kora
reggeli órákban a zalaegerszegi Szűz Mária Szeplőtelen
Szíve
Plébániatemplomtól
(Átalszegett utca 100.) Érkezés
délután Padovába. Szent Antal
bazilika: imádság és szentmise Szent Antal sírjánál. Szabad este
Augusztus 8: Reggeli után indulás Rómába. Érkezés Rómába kora
délutáni órákban. Délután Kolosszeum és Spanyol lépcső.
Augusztus 9: A Vatikán: Szent Péter bazilika, pápasírok, kupola*,
Vatikáni Múzeum*, szabadidő. Délután Trevi-kút és Pantheon. Igény
szerint Kapitólium és Forum Romanum (felülről), Piazza Venezia és
Piazza Navona
Augusztus 10: Lateráni Bazilika és a Szent Lépcső, Santa Croce in
Gerusalemme, Santa Maria Maggiore, Szent Kallixtusz katakomba*
Augusztus 11: Falakon kívüli Szent Pál bazilika, Délután hazaindulás.
Augusztus 12: érkezés Zalaegerszegre a Szűz Mária Szeplőtelen
Szíve Plébániatemplomhoz a kora reggeli órákban
Részvételi díj: 107.700 Ft/fő félpanziós ellátással. Az ár nem tartalmazza a biztosítást, az idegenforgalmi adót és a helyi közlekedés költséget. A csillaggal jelölt programok külön belépőjegyesek. A program
az időjárás és a csoport kapacitásának függvényében változhat.
Szállás:
1 éj Padova
3 éj Róma *** belvárosi szállodában
Elhelyezés 2 ágyas szobában
Jelentkezni a plébánia hivatalban lehet 44.000 Ft előleg befizetésével.

Anyakönyvi hírek
Keresztelés
Takács Dániel: 2017. április 17.
Takács Vivien: 2017. április 17.
Isten hozta közösségünk új tagjait!

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje
Április 24, hétfő, Szent György vértanú; Sigmaringeni Szent Fidél
áldozópap és vértanú, 7 óra: + Édesanya
Április 25, kedd, Szent Márk evangélista, 18 óra: + Szülők és hozzátartozók
Április 26, szerda, 18 óra: + Szülők és Aranka
Április 27, csütörtök, 18 óra: + Szülők, testvérek, hozzátartozók
Április 28, péntek, Chanel Szent Péter áldozópap és vértanú;
Montforti Grignion Szent Lajos Mária áldozópap
10.30 óra: Vebovszky László temetési szentmiséje
18 óra: + Ferenc
Április 22, szombat, Sienai Szent Katalin szűz és egyháztanító, 7 óra:
+ Anna édesanya
Április 30, Húsvét 3. vasárnapja,
7 óra: + Margit édesanya
8.30 óra (Bazita)
10 óra: + Dezső és Erzsébet szülők és + János és Mária nagyszülők
18 óra: + János, + Bocskor és Czigány szülők
Régizene koncertet adnak a Pálóczi Horváth Ádám AMI növendékei
ma az esti szentmise után, amelyen a plébániai Karitász számára lehet
majd adományokat felajánlani. Az esemény plakátja a hirdetőtáblán
található.

