Október 7, szombat, Rózsafüzér Királynője, 12 óra: Szent Mónika
csoport
Október 8, vasárnap, Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya
7 óra: + Géza férj, édesapa, nagyapa
8.30 óra (Bazita): + Rába Imre plébános
10 óra: Élő Henriett
18 óra: + Sarolta és József szülők
Október a Szűzanyának szentelt hónap, amely során rózsafüzérájtatosságot végzünk keddtől péntekig 17 órától. Szeretettel várjuk a
Testvéreket az égi édesanya köszöntésére.
A lelkipásztorokért és papi hivatásokért tartunk szentségimádási
órát október 5-én, elsőcsütörtökön, 17 órától.
Elsőpénteken szintén 17 órától a Karitász-csoport tart imaórát.
A héten szombaton, október 7-én lesz a hagyományos Rózsafüzér
Királynője zarándoklat, amelyen a város plébániáiról hozzánk jönnek a
Testvérek. 11 órától szentségimádási óra kezdődik, 12 órakor pedig
szentmise. Ezen a napon reggel 7 órakor nem lesz szentmise.
A Mária Magdolna Plébánia autóbuszt indít pénteken, október 13án, a soroksári fatimai ünnepre. Néhány hely még van az autóbuszon,
amelyre a Mária Magdolna Plébánián lehet jelentkezni.
A Szent András Evangelizációs Iskola Üdvösségtörténet kurzus
szervez október 20-23 között a Szent Család Óvodában. A kurzusról és
a jelentkezésről információ a hirdetőtáblán és a szórólapokon 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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Évközi 26. vasárnap

Fontos programok a közeljövőben
Október 2, hétfő: Kezdődik a Család(sz)építő
E napon 17 órakor kezdődik a Mindszenty iskolában a Család(sz)építő című előadássorozatunk. Éger Csaba pszichológus, nevelési tanácsadó tart előadást minden hónap első hétfőjén. E havi előadásának címe: „Együtt játszunk vagy együtt játszmázunk? Átkok és
áldások a mindig és a soha varázsigék tükrében” Az előadás sorozatban házasságról, emberi kapcsolatokról és gyereknevelésről lesz szó a
katolikus szakember segítségével. Szeretettel várjuk a szülőket és a
pedagógusokat! Az összes dátumot és címet, valamint minden további információt tartalmazó színes szórólap felvehető az újságos asztalról.
Október 7, szombat: Rózsafüzér Királynőjének ünnepe
A plébániatemplomban 11 órától szentségimádás kezdődik, majd
12 órától szentmise, amelyen a város különböző plébániáiról érkező
hívők is részt vesznek. Ezen a napon reggel 7 órakor nem lesz szentmise. Idén a Bazitáról induló gyaloglást sajnos nem tudjuk megszervezni, de bátorítunk mindenkit, hogy az imádságban eltöltött két órát
ajánlja fel a Jóistennek.
Október 13, péntek: Fatimai este
Hagyományos 13-i fatimai esténket ebben a hónapban Dr. Székely
János megyéspüspök fogja vezetni. Ez az első alkalom, hogy Püspök

atya hivatalosan is ellátogat plébániánkra. Nagy szeretettel szeretnénk
őt fogadni, ezért mindenkit várunk a közös ünneplésre. 16 órától a
fatimai rózsafüzért imádkozzuk el, 17 órától rózsafüzér-ájtatosság lesz,
18 órától pedig szentmise és körmenet.
Október 14, szombat: Tanúságtevő nap
Plébániánk a Szent Márton Légióval közösen szervezi meg a
Tanúságtevő napot az Ady moziban, amely szeretné megszólítani
azokat, akik a templomtól és közösségünktől még talán távol állnak. A
program 15 és 18 óra között zajlik. Bolyki András, a Rád találtam
dicsőítő csoport, valamint a Műegyetemi Katolikus Közösség énekkara
lép fel, közben tanúságtételek és tanítások hangzanak majd el.
Közösösségünk minden tagját kérjük, hogy legalább egy embert
hozzon magával erre a nagyszerűnek ígérkező három órára!
Anyakönyvi hírek
Keresztelés
Kovács Kíra: 2017. szeptember 24.
Kozma Sára Luca: 2017. szeptember 24.
Soproni Dániel: 2017. szeptember 24.
Halas Lilien: 2017. szeptember 30.
Isten hozta közösségünk új tagjait!
INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje:
Október 2, hétfő, Szent Őrzőangyalok, 7 óra: + Munkatársak
Október 3, kedd, 18 óra: + József férj, édesapa, nagyapa
Október 4, szerda, Assisi Szent Ferenc, 18 óra: + Zsuzsanna és Cecília keresztszülők, + Piroska és Rezső szülők
Október 5, csütörtök, 18 óra: + Sarolta és Oszkár szülők
Október 6, péntek, Szent Brúnó áldozópap, 18 óra: + Teréz és Imre,
+ hozzátartozók

