Július 1, szombat, 7 óra: + Szeretteink
Július 2, Évközi 13. vasárnap
7 óra: + Hóbor Jánosné feleség, édesanya (+ 1. évf.)
8.30 óra (Bazita): Ekler János édesapa
10 óra: + János férj, édesapa
18 óra: + Balázs édesapa 100., + Julianna édesanya 95., + Béla
testvér születésének 70. évfordulója
Ma délután 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.
Holnap, június 26-án, hétfőn, kivételesen nincs hivatali szolgálat a
plébánia hivatalban.
A nyári időszakban minden hétköznap reggel 7 órakor vannak
szentmisék, este pedig ezeken a napokon nincs szentmise. A vasárnapi
szentmisék rendjében a nyáron sincs változás.
A jövő vasárnap, július 2-án, a Szentatya apostoli munkájának támogatására gyűjtjük a Péter-filléreket.
Autóbuszt indítunk Dr. Székely János püspök atya beiktatási szentmiséjére július 8-án, szombaton. A reggel 8 órakor induló autóbuszra
a plébánia hivatalban lehet jelentkezni. A zarándoklat kedvezményes
ára 1 000 Ft.
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.
Megjelent plébániánk magazinjának, az Örömhírnek nyári száma,
amely megtalálható az újságos asztalon.
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. június 25.
Évközi 12. vasárnap

Dr. Székely János az új szombathelyi püspök
A Szentatya, Ferenc pápa június 18-án
Székely Jánost, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspökét a Szombathelyi Egyházmegye megyéspüspökévé nevezte
ki, áthelyezve őt Febiana címzetes püspöki
székéből és segédpüspöki hivatalából.
Székely János 1964. június 7-én született
Budapesten. Az érettségi után az Esztergomi
Hittudományi Főiskola, majd Budapesten a
Pázmány Péter Hittudományi Akadémia hallgatója, majd 1987 és 1991 között a
Cremisan-Betlehem-i Saint Paul’s Theological
College növendéke. 1995-ben licenciátusi fokozatot szerzett Rómában
a Pápai Biblikus Intézetben, majd elkezdte a doktori kurzust. 1997-ben
szerzett PhD fokozatot a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán.
1991-ben szentelték diakónussá Jeruzsálemben, majd ugyanebben
az évben részesült a papszentelésben. 1991 és 1993 között káplán
Érsekvadkerten. Római tanulmányai után 1996 és 1998 között Budapesten a Rózsák terén plébános helyettes. 1998 és 2001 között plébános Budapest Széphalmon, 1999-től Hidegkúton is. 2001 és 2005 között spirituális a budapesti Központi Papnevelő Intézetben. 2005 és
2006 között a budapesti Örökimádás templom igazgatója. 2006 és
2007 között plébános Esztergomban a Szent Anna plébánián. 2006-tól

az Esztergomi Hittudományi Főiskola rektora. 2007. november 14-től az
Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke. Püspökké szentelése 2008. január 5-én volt Esztergomban.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Cigánypasztorációs Bizottságának vezetője, a Caritas in Veritate Bizottság elnöke, valamint tagja az
Oktatási, a Hivatásgondozó és a Felnőttképzési Bizottságnak. 2010-től a
Magyarországi Keresztények és Zsidók Tanácsának elnöke.

Zarándoklat Püspök atya beiktatására
Plébániánk autóbuszos zarándoklatot szervez Székely János püspök
atya szombathelyi beiktatására. A beiktatásra július 8-án, szombaton,
10.30 órakor kerül sor a székesegyházban. A zarándoklatra a plébánia
hivatalban lehet jelentkezni az 1000 Ft-os részvételi díj befizetésével. E
kedvezményes ár felajánlásával azt szeretnénk lehetővé tenni, hogy minél
többen részt vehessenek ezen a különleges, és egyházmegyénk számára
rendkívüli jelentőségű ünnepen. A zarándoklat napján az autóbusz 8 órakor indul a plébániatemplomtól.

Üdvözlő üzenet a kinevezett megyéspüspöktől
Kedves paptestvérek,
Kedves testvérek!
A Szentatya Úrnapján közzétett kinevezésével rám bízta a Szombathelyi Egyházmegye főpásztori szolgálatát. A Szombathelyi Egyházmegye
Magyarországnak az a vidéke, ahol igen sokan megőrizték és élik hitüket,
gyökereikhez ragaszkodnak, és azokat ápolják. Sok nagyszerű papot, hitoktatót és világi hívőt volt alkalmam megismerni az elmúlt évek során az
egyházmegyében. Ezért is nagy örömmel vállalom a rám bízott küldetést.
Előre is kérem a paptestvérek és minden kedves testvér együttműködését és segítségét. Minden erőmmel azon leszek, hogy a paptestvéreket
erősítsem a papi szolgálatuk megélésében, szolgáljam egyházmegyénk
lelki megújulását, segítsem a családokat a hűség, az irgalmas szeretet, a
gyermekáldás elfogadásának útján, bátorítsam a szenvedőket, a szegényeket, az elhagyatottakat. Isten kegyelmével törekedni fogok arra, hogy

magam is Krisztushoz, az Örök Főpaphoz egyre jobban kapcsolódva az Ő
igéjét bátran hirdessem, és az Ő szeretetét közvetítsem mindenki felé.
A beiktatási szertartás július 8-án, szombaton délelőtt 10.30-kor lesz a
Szombathelyi Székesegyházban. Erre az ünnepre nagy szeretettel hívom
és várom a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia minden tagját, a paptestvéreket, a híveket, a testvéregyházak képviselőit, a közélet képviselőit
és minden jóakaratú embert. Addig is kérem mindannyiuk imáját, hogy a
jászol és a kereszt, az alázat, az egyszerűség és az önfeláldozó nagylelkűség legyen lelkipásztori szolgálatom vezérfonala és erőforrása. Krisztus, a
Jó Pásztor vezessen mindannyiunkat az imádság és az egyre nagylelkűbb
szeretetet útján! A Szűzanyának, Egyházunk Anyjának, a magyarok Nagyasszonyának oltalmába ajánlom főpásztori szolgálatomat.
Mindannyiukra Isten bőséges áldását kérve,
Dr. Székely János
kinevezett szombathelyi megyéspüspök

Anyakönyvi hírek
Temetés
Papp Ottóné Tóth Hilda: 2017. június 20.
Harkány Lajos: 2017. június 21.
Balatoni István: 2017. június 22.
Péter Lajosné Gaál Piroska: 2017. június 22.
Nyugodjanak békében!
INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje
Június 26, hétfő, Alexandriai Szent Cirill püspök és egyháztanító, 7 óra:
Püspök atya szándékára
Június 27, kedd, Szent László király, 7 óra: + József édesapa
Június 28, szerda, Szent Iréneusz püspök és vértanú, 7 óra: + Édesapa
és a család élő tagjai
Június 29, csütörtök, Szent Péter és Szent Pál apostolok, 7 óra: + Vilma
és János szülők, + testvérek
Június 30, péntek, A római egyház első szent vértanúi, 7 óra: + László
férj

