Szeptember 28, csütörtök, Szent Vencel vértanú; Ruiz Szent Lőrinc
és társai vértanúk, 18 óra: + István (+ 1. évf.)
Szeptember 29, péntek, Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael
főangyalok, 18 óra: Élő Orsolya
Szeptember 30, szombat, Szent Jeromos áldozópap és egyháztanító, 7 óra: + Lajos édesapa, nagyapa
Október 1, Évközi 26. vasárnap
7 óra: + János és Erzsébet szülők
8.30 óra (Bazita): A Plébánia híveiért
10 óra: + Mária és Lajos szülők, nagyszülők
18 óra: + Szülők és testvérek
Ma este a Szent Mónika közösség tagjai a kápolnában találkoznak
17 órától. Az esti szentmise után pedig vasárnap esti muzsikára várjuk
a zenebarátokat.
Szentségimádás és közbenjáró imádság lesz kedden, szeptember
26-án, az esti szentmise után.
Szeptember 30-án, szombaton lesz a következő Családfesztivál az
Ady iskolában. Minden ezzel kapcsolatos részlet a Hírlevélben és a
hirdetőtáblán található.
A jövő vasárnap lesz plébániánkon az elsőáldozás. 47 negyedik
osztályos diák találkozik első alkalommal a szentáldozásban a szentségi Jézussal. Imádkozzunk értük. Az elsőáldozási szentmise 11.30
órakor kezdődik.
Az újságos asztalról vásárolható meg az egyházmegyénk által kiadott háromféle falinaptár 490 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. szeptember 24.
Évközi 25. vasárnap

A Szentírás vasárnapja
Szeptember utolsó vasárnapja a Szentírás vasárnapja. Ezen a napon
a hívek közössége fokozott figyelemmel és tisztelettel fordul a Biblia
felé, ünnepli azt a tényt, hogy a zsidóság nagyjai írásba foglalták történelmüket és prófétáik jövendöléseit, az apostolok és evangélisták
pedig Jézus történetét, tanítását, az ősegyház igehirdetését.
Ez az ünnep újkeletű a Katolikus Egyházban. A II. Vatikáni Zsinat alkalmával történt először, hogy a világ püspökei a Szent Péterbazilikában a főhelyre tették, és a tanácskozások középpontjába állították a Bibliát. Ezen a zsinaton a főpapok testülete új szellemű határozatot fogadott el a Bibliáról (Dei Verbum), amely többek között arra
szólítja fel a katolikusokat, hogy rendszeresen olvassák a Szentírást.
A Vatikáni Zsinat rendelkezései nyomán született meg az új ünnep,
a szentírásvasárnap, amelynek megtartását a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az elsők között rendelte el. Kezdetben nagyböjt egyik
vasárnapján ünnepelték, később azonban áthelyezték szeptember
utolsó vasárnapjára, tekintettel arra, hogy szeptember 30-án ünnepli
az Egyház a nagy bibliafordító, Szent Jeromos ünnepét.
Ezen a napon a katolikus közösségek a hálát adnak Istennek azért,
hogy a Bibliát a kezükbe kapták, mert ebből megismerhetik a Teremtő
elképzeléseit és akaratát, a helyes erkölcsi értékeket és alapelveket,
eligazítást és erőt meríthetnek belőle életük egész folyamán, és bizonyosságot arról, hogy az ember boldog öröklétre kapott meghívást.
magyarkurir.hu

Homeopátia: Európai tudósok új állásfoglalása
Nincs bizonyíték arra, hogy a homeopátia bármilyen betegség esetén hatékony lenne. A homeopátiás készítmények bármilyen állítólagos hatása a placebo hatással magyarázható – írja a Magyar Tudományos Akadémia. Az Európai Akadémiák Tudományos Tanácsadó Testülete szeptember 20-án szakvéleményt adott ki a homeopátiás termékek hatékonyságával és biztonságosságával, valamint hirdetési és forgalmazási gyakorlatával kapcsolatban. Az EASAC az EU-tagállamok,
valamint Norvégia és Svájc nemzeti tudományos akadémiái által létrehozott együttműködés, amely független, bizonyítékokon alapuló
szakértői véleményekkel támogatja az európai szintű döntéshozatalt, s
egyben az európai tudomány közös szószólójaként lép fel.
A szakvéleményből továbbá kiderül, nemcsak hatástalan, hanem ártalmas is lehet azáltal, hogy eltéríti a betegeket a bizonyítékalapú orvoslás igénybevételétől. Az EASAC 2017. szeptember 20-án megjelent
állásfoglalásában a szakértők leszögezik: „Az irodalom kimerítő áttekintése után sem állnak rendelkezésre a homeopátiás termékek és
eljárások hatékonyságát alátámasztó, tudományosan elfogadható,
kellőképpen meggyőző és reprodukálható bizonyítékok.” 777blog.hu
Anyakönyvi hírek
Keresztelés
Horváth Botond: 2017. szeptember 17.
Isten hozta közösségünk új tagját!
INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje:
Szeptember 25, hétfő, 7 óra: Püspök atya szándékára
Szeptember 26, kedd, Szent Kozma és Damján vértanúk, 18 óra: +
Emília és Magdolna
Szeptember 27, szerda, Páli Szent Vince áldozópap, 18 óra: Élő családtagok

