Július 27, csütörtök, Szent Charbell Makhlouf áldozópap, 7 óra:
Jószándékra
Július 28, péntek, 7 óra: Jószándékra
Július 29, szombat, Szent Márta, 7 óra: + Ferenc
Július 30, Évközi 17. vasárnap
7 óra: + László férj, édesapa
8.30 óra (Bazita): + Zsigmond (+ 20. évf.) és Smodics Margit
édesanya
10 óra: + József és Margit szülők
18 óra: Vörös és Porpáczy család élő és + tagjai
Szentségimádás és közbenjáró imádság lesz kedden, július 25-én, a
reggeli szentmise után.
Folyamatosan várjuk induló képzéseinkre a jelentkezőket a következő kurzusokra: régóta együtt élők számára szentségi házasságra
felkészítő, középiskolások bérmálásra felkészítője, középiskolás és
egyetemista hittan, valamint a szentségekben nem részesült felnőttek
számára katekumenátus. Információs és jelentkezési lap a plébánia
hivatalban kérhető.
Mód Miklós atya sok szép könyvet és DVD-t hozott plébániánk híveinek, amelyek most elsősorban a Gulág-témáját járják körül személyes beszámolók kapcsán. Minden könyv és DVD példányonként 1000
Ft-ba kerül. Az összes kiadvány az újságos asztalról vásárolható meg.
Ugyanitt lehet megvásárolni a Miklós atya által hozott levendulapárnát 300 Ft-ért és levendula-olajat 1000 Ft-ért.
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. július 23.
Évközi 16. vasárnap

Személyi változás plébániánkon
Dr. Székely János megyéspüspök 2017.
augusztus 10-i hatállyal rendelte el az ebben az évben esedékes lelkipásztori áthelyezéseket. Ez ebben az évben is érinti plébániánkat.
Kovács Richárd atyát a főpásztor felmentette a zalaegerszegi kórházlelkészi megbízatásából és kinevezte a Kőszegi Plébánia
káplánjává, valamint megbízta a kőszegi
Árpád-házi Szent Margit Oktatási Központ
iskolalelkészi feladatainak ellátásával.
Takács András atyát felmentette a Lenti
Plébánián betöltött kápláni szolgálata alól
és kinevezte a zalaegerszegi kórház kórházlelkészévé, és a zalaegerszegi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia kisegítő lelkészévé.
Hálásan köszönjük Richárd atyának plébániánkon végzett egy éves
szolgálatát, amelyet augusztus 6-án, vasárnap, a 10 órai szentmisében
köszönünk meg.
Nagy szeretettel várjuk András atyát új szolgálati helyére! András
atya köszöntése augusztus 13-án, vasárnap, az esti fatimai szentmisén
lesz.
Nagy buzgósággal imádkozzunk a távozó és az érkező lelkipásztorért!

Könyvajánló
A Szent István Társulat 2016-ban
adta ki Székely János püspök: A
hit kapuja című munkáját.
A kötet a középiskolás és a felnőtt fiataloknak szól. Amint címe is
érzékelteti, utat nyit a hit felé, megalapozza a hívő érdeklődést és a
döntést a katolikus hit elfogadása
mellett. Székely püspök úr sok szépirodalmi idézettel, filozófiai és szaktudományi hivatkozással szemlélteti
és támasztja alá a hívő meggyőződést, válaszol korunk támadásaira és
vádjaira, amelyek a hitet és az Egyházat érik. Hangvétele nagyon személyes; a párbeszédre való készség,
a lelkesedő ökumenizmus jellemzi. Gyakran kitér az agnoszticizmus
problémájára, erkölcsi és társadalmi kérdésekre – egyszóval mindarra,
amivel mai, szétszórt világunkban
egy tájékozódni kívánó ember hittel, vallással kapcsolatban léptennyomon találkozik. A kötet új színt
képvisel a hitünket bemutató és
erősítő hazai irodalomban. Haszonnal forgathatják hívők és nemhívők,
fiatalok és idősebbek egyaránt.
A könyv a katolikus könyvesboltokban vásárolható meg 1400
Ft-ért.
Gary Chapman: Maradjunk
együtt! Házassági krízisek megoldása című könyve azokat a házaspárokat célozza meg olvasóként,

akik házasságuk nehéz időszakát élik éppen.
A kezdeti örömmámor után a házasságban szinte menetrendszerűen jelentkeznek olyan, eleinte jelentéktelennek tűnő nézeteltérések,
különbségek és problémák, amelyek megfelelő kezelés és feldolgozás
nélkül idővel válaszfalakként emelkednek a házastársak közé.
A válás a legtöbb esetben nem jelent megoldást, csupán menekülés a probléma elől.
Mit tehetnek a „se veled, se nélküled” csapdájában vergődő házastársak, akik nem akarnak elválni, de más kiutat sem látnak az elromlott
kapcsolatból?
A könyv a katolikus könyvesboltokban vásárolható meg 2200 Ftért.
martinuskiado.hu

Anyakönyvi hírek
Keresztelés
Varga-Jónás Botond: 2017. július 16.
Isten hozta közösségünk új tagját!
Házasságkötés
Kocsmár Péter – Vörös Éva Erzsébet: 2017. július 22.
Isten éltesse az új házaspárt!

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje:
Július 24, hétfő, Árpád-házi Szent Kinga szűz, 7 óra: Hálából házassági évfordulón
Július 25, kedd, Szent Jakab apostol, 7 óra: Püspök atya szándékára
Július 26, szerda, Szent Joakim és Anna, a Boldogságos Szűz Mária
szülei, 7 óra: + Anna és Anna

