Előtte fél 4-től a zsinagógában adják elő A három legényke című mesejátékot. A szentmiséhez kapcsolódóan az elmúlt évekhez hasonlóan
szeretetvendégséget szervezünk, amelyre örömmel fogadunk sütemény-felajánlásokat. Az este során a gyerekek számára gyűjtést is
tartunk. Nagy szeretettel várunk mindenkit!
A jövő vasárnap a Szent Mónika közösség tagjai a kápolnában találkoznak 17 órától.
A jövő vasárnap Dankos Attila vasárnap esti muzsikára várja a Testvéreket az esti szentmise után.
A Szent Család Óvoda alapításának 20. jubileumát ünnepli. A jubileumi hálaadó szentmisére szeptember 1-jén, pénteken kerül sor 16.30
órakor az óvodában, amelyet Dr. Székely János megyéspüspök mutat
majd be. Az óvoda dolgozói már most hívják az ünnepségre az egykori óvodásokat és szüleiket, valamint mindenkit, akinek az elmúlt 20
évben fontos volt a katolikus óvoda jelenléte városunkban.
Továbbra is várjuk az ősszel induló képzésekre a jelentkezőket: középiskolások számára bérmálásra felkészítő; azon felnőttek számára,
akik nincsenek megkeresztelve, illetve nem voltak elsőáldozók vagy
bérmálkozók, indul a katekumenátus; a már bérmálkozott középiskolások és egyetemisták számára pedig hittancsoport indul. Minden
képzésre a plébánia hivatalban lehet írásos tájékoztatót és jelentkezési
lapot kérni. Minden képzésre a jelentkezési határidő: szeptember 10.
A Martinus új számában Püspök atyával készült interjú olvasható,
amelyet nagy szeretettel ajánlunk a Testvérek figyelmébe. Az újságos
asztalon továbbá néhány ingyenes kiadvány is 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
10

Plébániai Hírlevél
2017. augusztus 20.
Szent István király

Radnóti Miklós: Nem tudhatom
Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent,
nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt
kis ország, messzeringó gyerekkorom világa.
Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága
s remélem, testem is majd e földbe süpped el.
Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel
egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom,
tudom, hogy merre mennek, kik mennek az uton,
s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon
a házfalakról csorgó, vöröslő fájdalom.
Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj,
s nem tudja, hol lakott itt Vörösmarty Mihály,
annak mit rejt e térkép? gyárat s vad laktanyát,
de nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szelíd tanyát,
az gyárat lát a látcsőn és szántóföldeket,
míg én a dolgozót is, ki dolgáért remeg,
erdőt, füttyös gyümölcsöst, szöllőt és sírokat,
a sírok közt anyókát, ki halkan sírogat,
s mi föntről pusztitandó vasút, vagy gyárüzem,
az bakterház s a bakter előtte áll s üzen,
piros zászló kezében, körötte sok gyerek,
s a gyárak udvarában komondor hempereg;
és ott a park, a régi szerelmek lábnyoma,

a csókok íze számban hol méz, hol áfonya,
s az iskolába menvén, a járda peremén,
hogy ne feleljek aznap, egy kőre léptem én,
ím itt e kő, de föntről e kő se látható,
nincs műszer, mellyel mindez jól megmutatható.

Imádkozzunk a föld összes népeiért, hogy mindenütt megszűnjön a
háború és az erőszak.
Föltámadt Krisztus, Szentlelked által vezetsz minket, gyűjtsd össze
országodba a nemzeteket!
Anyakönyvi hírek

Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép,
s tudjuk miben vétkeztünk, mikor, hol és mikép,
de élnek dolgozók itt, költők is bűntelen,
és csecsszopók, akikben megnő az értelem,
világít bennük, őrzik, sötét pincékbe bújva,
míg jelt nem ír hazánkra újból a béke ujja,
s fojtott szavunkra majdan friss szóval ők felelnek.
Nagy szárnyadat borítsd ránk virrasztó éji felleg.

Imádság hazánkért – Taizéi imádság
Imádkozzunk a népek vezetőiért, hogy az igazság és a szabadság
megvalósítására törekedjenek.
Imádkozzunk országunkért, hogy a keresztények a remény és békesség megteremtői legyenek.
Imádkozzunk azokért, akik a közéletben felelősséget viselnek, hogy
mindenki jólétéért cselekedjenek!
Imádkozzunk a politikai élet feddhetetlenségéért és a társadalmi
igazságosságért.
Mindazokért, akik fáradsággal keresik meg mindennapi kenyerüket.
Mindazokért, akiknek nincsen munkájuk, és képességeiket nem
tudják kibontakoztatni.
Mindazokért, akiknek nincs családjuk és otthonuk.
Imádkozzunk azokért, akik a föld javainak igazságos elosztásáért
küzdenek.
Imádkozzunk a tudósokért és kutatókért, hogy munkájukkal az
egész emberiség javát keressék!

Temetés
Kámán Antal: 2017. augusztus 18.
Nyugodjék békében!

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje:
Augusztus 21, hétfő, Szent X. Piusz pápa, 7 óra: Püspök atya szándékára
Augusztus 22, kedd, Boldogságos Szűz Mária királynő
7 óra: Élő Amália és édesanyja
8 óra: Tóth Sándorné Rigó Erzsébet temetési szentmiséje
Augusztus 23, szerda, Limai Szent Róza szűz, 7 óra: Ünneplő házaspár
Augusztus 24, csütörtök, Szent Bertalan apostol, 7 óra: + Anna feleség, édesanya, nagymama
Augusztus 25, péntek, Szent Lajos; Kalazanci Szent József áldozópap, 7 óra: Élő Lajos
Augusztus 26, szombat, 7 óra: + Teréz édesanya, szülők, nagyszülők, keresztszülők
Augusztus 27, Évközi 21. vasárnap
7 óra: + Erzsébet és József
8.30 óra (Bazita): Püspök atya szándékára
10 óra: + István és Margit szülők és + hozzátartozók
18 óra: Szent Mónika tiszteletére és Szent Mónika csoportért
Ma az esti szentmisében újra vendégünk lesz az Árvácska együttes.

