Augusztus 13, Évközi 19. vasárnap
7 óra: + Lajos és szülők
8.30 óra (Bazita)
10 óra: + József férj, édesapa, nagyapa (+ 1. évf.)
18 óra: A Segítő Szűzanya tiszteletére
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, hogy nem romlandó süteménnyel szíveskedjenek a rendezvényt támogatni, amelyet
a Légió a jótékony célra felajánlott adományért árusít majd. A süteményeket augusztus 12-én, szombaton 8.30 óráig lehet leadni a plébánia hivatalban. Kérjük, hogy a süteményeket eldobható dobozban
szíveskedjenek leadni. Előre is hálásan köszönünk minden segítséget!
A jövő vasárnap, augusztus 13-án, Takács András atyát köszöntjük
a fatimai estén. 16 órától a fatimai rózsafüzért imádkozzuk el, 17 órától szentségimádási óra lesz, majd 18 órától szentmise és körmenet.
Szeretettel várjuk közösségünk tagjait az ünnepre!
Az Örömzene alapítvány Szent István Emléktúrát szervez augusztus
18-án, pénteken. Minden ezzel kapcsolatos részelt a faliújságon található.
Augusztus 20-án, vasárnap, az esti szentmisében újra vendégünk
lesz az Árvácska együttes. Előtte fél 4-től a zsinagógában adják elő A
három legényke című mesejátékot. A látogatásukkal kapcsolatos minden részlet a jövő heti hírlevélben lesz 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. augusztus 6.
Urunk színeváltozása

Isten veled, Richárd atya!
Egy év az pontosan 365 nap. Hogy 365 nap sok vagy kevés-e arról
talán megoszlanak a vélemények, mivel a nézőponttól függ. Ha egy
nagy terv megvalósításán dolgozunk vagy például egy hibánktól szeretnénk megszabadulni, akkor azt mondanánk, hogy egy év elég rövid
idő ehhez. Ha viszont arról beszélünk, hogy életünk egy jelentős fordulóponthoz érkezik egy év múlva, akkor érezzük, hogy az milyen végeláthatatlanul hosszú időtartamot jelöl.
Egy lelkipásztor szolgálatában így a 365 nap lehet hosszú is és rövid is. Valami elindul, elkezdődik az isteni ige magvainak hintése, elkezdődik az építkezés. Ennek első szakasza azonban sokszor nem látványos, de attól még a munka megvan és nélkülözhetetlen. A kórházlelkészség megszületése, számtalan szentmise és hittanóra, gyóntatásban és közös imádságban eltöltött órák: ezek azok, amik egy lelkipásztor hétköznapi életéhez hozzátartoznak. Hogy a szívekben mi
indul el, s ami elindul, mikor hoz gyümölcsöt, az a Jóisten titka. Így
viszont nem csupán egy év, hanem akár egyetlen nap is sorsfordító
lehet valaki számára.
Kedves Richárd atya! Hálásak vagyunk a közöttünk töltött egy
évért! Köszönjük az itt végzett munkádat, s kívánjuk, hogy a Jóisten
tartson meg szolgálatodban és nagy-nagy örömben Kőszegen is,
hogy napról-napra az ő dicsőségét munkálhasd!

Pió atya tanácsai
A közismert „Imádkozz, remélj és ne aggódj”
mellett a szent néhány kevésbé ismert mondása:
1. A kötelesség mindennél, még szent dolgoknál is előbbre való.
2. Van, hogy az embernek úgy kell néznie,
hogy ne lásson, és úgy kell látnia, hogy ne gondoljon rá.
3. Ha Jézus megmutatkozik, köszönd meg; ha
elrejtőzik, azt is köszönd meg. Mindennel szeretetből kedveskedik.
4. Mindig dolgozz valamennyit. Dolgozz hát, s bár lassan haladsz
előre, messzire fogsz jutni.
5. Ha nincs időd mindkettőre, inkább az elmélkedést válaszd, mint
a kötött imát, mert az gyümölcsözőbb.
6. Vesd meg a kísértéseidet, és ne rágódj rajtuk.
7. Rajta! Bátorság! A lelki életben aki nem halad előre, visszalép.
8. Ne hátrálj meg, vagy ami még rosszabb: ne állj meg, miközben
fölfelé haladsz az élet kálváriáján. Jézus ki fogja nyújtani kezét, hogy
megerősítsen.
9. Járj az Úr útján egyszerűen, és ne gyötörd lelkedet.
10. Egyetlen dolog szükséges: emeld fel a lelked és szeresd Istent.
11. A leghasznosabban töltött idő az, amit Isten dicsőségére és a
lelkek üdvözülésére fordítasz.
12. Sokszor csókold meg Jézust szeretettel; így kárpótolod Júdás, a
hűtlen apostol szentségtörő csókjáért.
13. A sátán olyan, mint egy megláncolt, dühös kutya: senkit nem
ragadhat el, aki messzebb van, mint ameddig a lánc engedi. Te pedig
maradj távol tőle.
14. Ami Istentől származik, üdvös félelemmel kezdődik és lelki békével végződik. Ami a sátántól származik, nyugalommal kezdődik és
viharral, közönnyel, apátiával végződik.
15. Ha áhítattal és gyümölcsözően akarsz részt venni a szentmisén,
gondolj a fájdalmas Anyára a Kálváriánál.

16. Kössük magunkat égi Édesanyánk fájdalmas Szívéhez; elmélkedjünk mérhetetlen gyötrelméről és arról, hogy mennyire értékes a
lelkünk.
17. Légy szilárd az elhatározásaidban, maradj a hajón, amelyre helyeztelek, aztán hadd jöjjön a vihar. Éljen Jézus! Nem fogsz elveszni.
18. Járj szélvihar és hullámzás közepette, de Jézussal. Ha elfog a félelem, kiáltsd Szent Péterrel: „Ments meg, Uram!” Ki fogja nyújtani
kezét feléd. Kapaszkodj belé erősen és járj derűsen.
christianae.wordpress.com

Anyakönyvi hírek
Keresztelés
Lakatos Nimród: 2017. július 30.
Isten hozta közösségünk új tagját!

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje:
Augusztus 7, hétfő, Szent II. Szixtusz pápa és társai vértanúk; Szent
Kajetán áldozópap, 7 óra: Hálából
Augusztus 8, kedd, Szent Domonkos áldozópap, 7 óra: + Teréz
édesanya
Augusztus 9, szerda, A keresztről nevezett Szent Terézia Benedikta
szűz és vértanú, Európa társvédőszentje,
7 óra: + Hozzátartozók
8 óra: Kardos Farkasné Bogár Mária temetési szentmiséje
Augusztus 10, csütörtök, Szent Lőrinc diakónus és vértanú, 7 óra: +
Ferenc
Augusztus 11, péntek, Szent Klára szűz, 7 óra: Hálából a Szűzanya
tiszteletére
Augusztus 12, szombat, Chantal Szent Johanna Franciska szerzetesnő, 7 óra: + István férj, édesapa, nagyapa

