Augusztus 6, vasárnap, Urunk színeváltozása
7 óra: + Szülők és testvérek
8.30 óra (Bazita): A Plébánia híveiért
10 óra: + János testvér (+ 5. évf.)
18 óra: + Margit és Jenő szülők, + Róza és Károly testvérek
Augusztus 3-án, elsőcsütörtökön, szentségimádást tartunk a lelkipásztorokért és papi hivatásokért a reggeli szentmise után.
Augusztus 4-én, elsőpénteken, a Karitász csoport tart imaórát szintén a reggeli szentmise után.
Augusztus 5-én, elsőszombaton, a fatimia rózsafüzért imádkozzuk
el reggel 6 órától.
A jövő vasárnap, augusztus 6-án, a délelőtti szentmisében búcsúzik
el Richárd atya plébániánk híveitől. Kísérjük őt imádsággal új szolgálati
helyén is! András atyát augusztus 13-án, a fatimai estén köszöntjük
majd.
Az Aquacity-ben augusztus 12-én, szombaton rendezik meg a hagyományos jótékonysági napot, amelyen a Szent Márton Légió is részt
vesz. Ebben az évben is kérjük a Testvérek segítségét a sütemények
sütésében. Minden részletet a jövő héten ismertetünk majd, addig is
tartsuk számon az esemény napját!
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.
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 30.
Évközi 17. vasárnap

10 vidám tény a Szentírásról
Összeszedtünk 10 érdekességet a Bibliáról!
1. A Jehova
Tanúi nem ünneplik meg a
születésnapokat, mert a
Bibliában szereplő összesen
két születésnapi mulatságból
mindkettő gyilkossággal végződött.
2. A Mátrix-trilógia második részében Smith ügynök autójának
rendszáma „IS 5416”, amely az Izajás 54,16-ra utal (angolul a „smith”
kovácsot jelent): „Hiszen én teremtettem a kovácsot, aki a parazsat
éleszti, és fegyvert készít munkájával, én teremtettem az öldöklőt is,
hogy pusztítson.”
3. A világ könyvesboltjaiból legnagyobb példányszámban ellopott
könyv a Biblia.
4. De a Biblia a legnagyobb példányszámban eladott könyv is.
5. A Bibliára esküdni valójában ellentétes a Biblia tanításával.

6. A Szentírás sehol sem ír arról, hogy Jézus hogy nézett ki, nincs
leírás a külsejéről.
7. Egyes Biblia-(félre)fordításokban unikornisok is említésre kerülnek. (Zsolt 29,6. A hozzá való magyarázat itt található:
https://m.nyest.hu/hirek/felreforditasok-bibliai-heberbol)
8. A legtöbbet megemlített állat benne a bárány.
9. Gyakran olvashatunk az evangéliumokban a „Gyehenna tüzéről”.
Gyehenna a valóságban egy Jeruzsálem mellett található hely volt,
ahol éjjel-nappal égett a tűz, és minden bizonnyal szemétégetésre
használták. Itt égették el azoknak a holttestét is, akik bűnben, az üdvösség reménye nélkül hunytak el (például akik öngyilkosságot követtek el).
10. Létezik egy szervezet, amely illegálisan Bibliákat dob le ejtőernyővel Észak-Koreába.
777blog.hu

Szent XXIII. János pápa 10 tanácsa a lelki nyugalom eléréséhez
1. Megkísérlem átélni a napot úgy, hogy nem akarom egyszerre
megoldani életem minden problémáját.
2. Ma igen nagy figyelmet fordítok fellépésemre, senkit sem bírálok, sőt arra sem törekszem, hogy másokat helyreigazítsak vagy kijavítsak csak magamat.
3. Boldog leszek a tudatban, hogy boldogságra születtem, nem
csak a másvilági, hanem az evilági boldogságra is.
4. Ma alkalmazkodom a körülményekhez anélkül, hogy a körülmények alkalmazkodnának az én kívánságomhoz.
5. Ma 10 percet szánok az időmből egy jó olvasmányra: amint a
táplálék a testi élethez, a jó olvasmány a lelki élethez szükséges.
6. Ma elvégzem a napi jótettet és senkinek sem dicsekszem vele.
7. Ma olyasmit teszek, amihez semmi kedvem sincsen, ha gondolatban sértődöttnek érzem magamat, gondoskodom róla, hogy senki
se vegye észre.

8. Ma újra részletes programot állítok össze, talán nem mindig ragaszkodom hozzá pontosan, de megfogalmazom. Két rossztól tartózkodom: a hajszától és a határozatlanságtól.
9. Szilárdan hiszek abban, hogy akkor is, ha a tények az ellenkezőjét mutatják, hogy az isteni gondviselés úgy törődik velem, mintha
egyedül volnék a világon.
10. Ma nem félek, és különösen örülök annak, ami szép, és hiszek a
jóságban. Nekem adatott meg, hogy 12 órán át jót tegyek.
karizmatikus.hu

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés
Hojcska Pál – Sabján Beáta: 2017. július 28.
Polgár Zoltán – Gyócsi Zsófia Klára: 2017. július 29.
Fábián László – Végh Alexandra: 2017. július 29.
Isten éltesse az új házaspárokat!

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje:
Július 31, hétfő, Loyolai Szent Ignác, 7 óra: Püspök atya szándékára
Augusztus 1, kedd, Liguori Szent Alfonz Mária püspök és egyháztanító, 7 óra: + Édesapa, szülők és testvérek
Augusztus 2, szerda, Vercelli Szent Özséb püspök; Eymard Szent
Péter Julián áldozópap, 7 óra: + Péter és lánya, Rita, és a család élő
tagjai
Augusztus 3, csütörtök, 7 óra: + József és Mária szülők
Augusztus 4, péntek, Vianney Szent János Mária áldozópap, 7 óra:
+ Magdolna, Frigyes és + nagyszülők
Augusztus 5, szombat, Havas Boldogasszony, 7 óra: + Szülők és
testvérek

