A nyári időszakban ebben az évben is megváltozik a szentmisék
rendje. Augusztus végéig minden hétköznap reggel 7 órakor lesznek
szentmisék, este pedig ezeken a napokon nincs szentmise. Minden
reggeli szentmise után a zsolozsmát imádkozzuk el. A vasárnapi
szentmisék rendjében a nyáron sincs változás.
Templomunk búcsúja, vagyis védőszentjének, a Boldogságos Szűz
Mária Szeplőtelen Szívének ünnepe lesz szombaton. A búcsúi szentmise délelőtt 10 órakor kezdődik, amelyen plébániai közösségünk tagjaiért imádkozunk.
A jövő vasárnap, június 25-én, 16 órakor lesz Kaszás Csaba atya újmiséje a Mária Magdolna templomban, amelyre mindenkit szeretettel
várnak. Az újmise miatt a Szent Mónika közösség e havi találkozója
elmarad.
Ismét várjuk azon párok jelentkezését, akik már évek vagy évtizedek óta együtt élnek, s szentségi házasságot szeretnének kötni. Információs és jelentkezési lap a plébánia hivatalban kérhető.
Több ősszel induló képzésre lehet már jelentkezni a plébánia hivatalban, többek között a középiskolások bérmálási csoportjába, a
szentségekben nem részesült felnőtteknek a katekumenátusba, valamint a már bérmálkozott középiskolások és egyetemisták számára
induló hittancsoportba.
A Jézus Szíve Ferences Plébánia zarándoklatot hirdet Medjugorjéba
július 3 és 6 között. Minden ezzel kapcsolatos információ a Hírlevélben
olvasható.
Az Adoremus júliusi számát az előfizetők a sekrestyében vehetik át.
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
10

Plébániai Hírlevél
2017. június 18.
Krisztus Szent Teste és Vére, Úrnapja

Eucharisztikus Kongresszus Budapesten 2020-ban
A négyévente megrendezett Nemzetközi Eucharisztikus Kongreszszus 52. (továbbiakban: NEK), 2020-as alkalmának Budapest ad otthont. De az meg micsoda? Most örüljek neki? Ugye nem fog fájni?
A NEK története durván 140 évre, Franciahonba nyúlik vissza, ahol
is egy bizonyos Émilie Tamisier asszony az Eucharisztiát központba
állítva zarándoklatot szervezett. Ennek nagyon gyorsan akkora sikere
lett, hogy pár évvel később már hatalmas tömegeket megmozgató
zarándoklat lett, misékkel, körmenetekkel, szentségimádással. 1926ban, Chicagóban például egymillió áldozót számoltak, 60 ezres kórus
asszisztálásával.
2020-ig, az elkövetkező 3 évnek ugyanúgy megvan a programja és
tematikája (lelki felkészülés gyanánt egyéni, közösségi és missziós
vonatkozásban), mint ahogyan meg lesz majd szigorúan véve magának a Kongresszusnak is 2020. szeptember 13. és 20. között. A Szentatya jóváhagyásával mottó és egyben téma lesz: „Minden forrásom
belőled fakad.” (Zsolt. 87,7)
Három fő esemény köré épül a Kongresszus: a nyitó szentmise a
Puskás Stadionban, melyre az egész országból várják az elsőáldozni
vágyókat; az eucharisztikus körmenet, sok-sok százezer emberrel; végül a záró mise a Hősök terén.
Ezen keretadó eseményeken kívül a Hungexpón rengeteg előadást
szerveznek, tanúságtételeket lehet hallgatni, és szentmiséken részt
venni, valamint mindenfelé a városban szentségimádások és még

több kulturális és egyéb vallási programok lesznek majd elszórva, 10
helyszínen ételt osztanak a rászorulóknak, külön ifjúsági est is szerveződik és tényleg még felsorolhatatlanul sok minden készül, ami mosolyra fakaszthatja az embert.
Külön mobil alkalmazást fejlesztenek, ami útbaigazít az éppen aktuális, számodra legkönnyebben elérhető szentségimádáshoz; új
énektárat adnak ki gregoriánokkal, népénekekkel, gitáros dalokkal; pár
perces szentmise részeket magyarázó „spotokat” tesznek közzé;
Adorációs iskolát is indítanak szeptember 11-től december 4-ig. 12
alkalom, és mindent megtanítanak, amit a szentségimádásról tudni
lehet, annak megszervezéséről, mibenlétéről meg úgy egyáltalán.
Mindenről bővebb információ, önkéntes-jelentkezés, ötletdoboz a
konstruktív ötleteinknek az iec2020.hu oldalon!
Forrás: 777blog.hu
Zarándoklat Medjugorjébe
A Jézus Szíve Ferences plébánia július 3-6-ig Kornél testvér vezetésével Medjugorjéba szervez zarándoklatot. A jelentkezéseket a jövő
hét folyamán befizetéssel együtt a ferences plébánia irodájában ügyfélfogadási időben várják. (Hétfőtől péntekig délelőtt 8-11-ig, délután
14-16 óráig, csütörtökön este 6 óráig, pénteken csak délelőtt tehetik
meg.) Részvételi díj: 20.000 Ft útiköltség és 80 Euro szállás- és étkezési
díj. Felhívjuk a figyelmet, hogy költőpénzként szerencsésebb kunával
készülni.
Anyakönyvi hírek
Keresztelés
Kámán Bence: 2017. június 11.
Isten hozta közösségünk új tagját!
Temetés
Hír Mihály József: 2017. június 16.
Nyugodjék békében!

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje
Június 19, hétfő, Szent Romuald apát, 7 óra: + Anna és János szülők, + testvérek
Június 20, kedd
7 óra: + Erzsébet
8 óra: Tóth Hilda temetési szentmiséje
Június 21, szerda, Gonzága Szent Alajos szerzetes
7 óra: + Emma
8 óra: Harkány Lajos temetési szentmiséje
Június 22, csütörtök, Nolai Szent Paulinusz püspök; Fisher Szent János püspök és vértanú és Morus Szent Tamás vértanú
7 óra: A világ megmentéséért és a Katolikus Egyház megmaradásáért
8 óra: Balatoni István temetési szentmiséje
Június 23, péntek, Jézus Szent Szíve, 7 óra: + József
Június 24, szombat, A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szíve,
10 óra: A Plébánia híveiért
Június 25, Évközi 12. vasárnap
7 óra: + Irén nagymama
8.30 óra (Bazita)
10 óra: + Anna és Ferenc szülők
18 óra: + Erzsébet keresztanya
Ma délután van a jánkahegyi búcsú a kápolnánál, amelyen Bognár
István gutorföldei plébános mutat be szentmisét 15 órától.
Szintén ma, az esti szentmise után jótékonysági hangversenyt ad a
plébániai Karitász javára a Liszt Ferenc Iskola Régi Diákok Kórusa. Az
eseményre a belépés díjtalan, de adományt lehet felajánlani a tanévkezdésre összeállított iskolacsomagok megvásárlására. Mindazok, akik
nem tudnak eljönni a hangversenyre, a következő hetekben Karitászperselybe helyezhetik erre a célra szánt adományaikat.

