8.30 óra (Bazita): + Sárdi Sándor és + nagyszülők
10 óra: + Anna és Jenő nagyszülők
18 óra: + Margit és Ferenc szülők
Hétfőn, november 6-án, folytatódik a Család(sz)építők című előadássorozat. Éger Csaba katolikus pszichológus ezúttal Ünnepeljük az
ünnepeket! Tényleg fontosak a családi ünnepek? címmel tart előadást
17 órától a Mindszenty iskolában. Szeretettel várunk mindenkit az
előadásra!
A héten lelkipásztori program miatt hétfőtől péntekig reggel 7 órakor lesznek a szentmisék és esténként a héten nem lesznek szentmisék.
Szombaton lesz Egyházmegyénk Szent Márton ünnepe Szombathelyen. A püspöki szentmise délelőtt 10 órakor kezdődik, amelyre
Püspök atya várja az Egyházmegye híveit.
Plébániánk 12 hetes Biblia-kurzust indít A nagy terv címmel, amely
a Biblia otthoni napi imádkozását és magyarázatát tűzi ki céljául, lehetőség szerint heti egy kiscsoportos találkozóval kiegészítve. A programról bővebb információ az elmúlt heti Hírlevélben olvasható. A
programhoz szükséges munkaanyagot november 8-ig lehet megrendelni a Plébánia Hivatalban.
A december 16-i szombathelyi Brenner János zarándoklatra a plébánia hivatalban lehet jelentkezni a 2500 Ft-os díj befizetésével.
Az Egyházmegye egylapos falinaptára az újságos asztalról vásárolható meg 40 Ft-ért.
Honlap

Facebook

Hírlevél

Imacsoport
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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. november 5.
Évközi 31. vasárnap

Brenner János-zarándoklat december 16-án
Isten Szolgája Brenner János vértanúságának 60. évfordulója alkalmából megemlékezést szervez Egyházmegyénk Szombathelyen, amelynek központi eseményére december
16-án, szombaton, plébániánkról
autóbusszal indulunk.
9.45 órától gyónási lehetőség, és
lelki ráhangolódás lesz a Székesegyházban, 10.30 órától pedig püspöki
koncelebrációs szentmisét mutatunk
be Brenner János boldoggá avatásáért. Az ünnepi szentmise előtt és
alatt folyamatosan lesz szentgyónási
lehetőség, így az adventi szentgyónások elvégzésére is rendkívüli alkalom nyílik majd a közös ünneplés
során.
A szentmisét követően 13.00 órától bemutatásra kerül Iváncsits
Tamás: A jó pásztor c. zenés drámája a Megyei Művelődési és Ifjúsági
Központban (MMIK, Szombathely, Ady tér 5.). Az előadás hossza kb.
90 perc. A belépés díjtalan, de regisztrációs jegyhez kötött! A plébániai autóbuszra jelentkezők számára automatikus igénylünk az előadásra belépőjegyet is.

Ezen a napon a Szily János Látogatóközpont Brenner Jánoskiállítása ingyenesen tekinthető meg 9 és 17 óra között.
A plébániai autóbuszra a plébánia hivatalban lehet jelentkezni a
2500 Ft-os díj egyidejű befizetésével.
Önkénteseket keresünk!
Ezen a héten is folytatjuk azon szolgálatok bemutatását, amelyekre
önkéntes jelentkezőket várunk.
3. számú szolgálat: videó spot-készítő: Segítséget kérünk abban,
hogy alkalomszerűen pár perces videót tudjunk készíteni, amelyen
közösségünket, illetve legfontosabb eseményeinket tudjuk az online
felületeken bemutatni. Ez a munka alkalomszerűen végzett szolgálat,
de sajnos szükséges eszközök (egyelőre) nem állnak a rendelkezésünkre.
További szolgálatok leírása a korábbi Hírlevelekben található. Minden szolgálatra a plébánia hivatalban lehet jelentkezni.
Elmélkedés az Eucharisztikus Kongresszus imádságáról 1.
A Jóisten ajándékozó szeretetét látjuk abban, hogy 2020-ban Budapesten rendezhetjük meg az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust. Ünnepelhetjük Jézust az Eucharisztiában, megemlékezhetünk
az Ő hűségéről és kifejezhetjük belé vetett reményünket. A kongreszszus ünnepi eseményére készülve imádkozzuk templomainkban hétről
hétre ezt az imát. Azzal a vággyal tesszük, hogy egyénileg és közösségileg is közelebb kerüljünk az Eucharisztia titkához és ráhangolódjunk
arra a kegyelmi ajándékra, amit a kongresszus ünnepe által Jézus készített számunkra, nemzetünk, Európa és a világ számára.
Az ima meghív arra, hogy elmélyült lelkiséggel és cselekvő szeretettel készítsük elő az Úr útjait.
„Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust

felismerjük és egyre jobban szeressük!”
A Mennyei Atya minden élet forrása. A Szentháromság egy Isten
életének dinamikáját a szeretet lendülete adja. A szeretet olyan belső
erő és elköteleződés, ami arra késztet, hogy önmagunkat odaadjuk, és
eggyé váljunk a szeretett személlyel. A szeretet erő, a szeretet elköteleződés, figyelem, gyengédség és jóakarat.
Mi nem rendelkezünk olyan műszaki eszközzel, amivel érzékelhetnénk Isten belső életét. Mikor azonban mély és igaz szeretetet élünk
meg, valamiként ráérezhetünk Isten valóságára, életére: teremtő, szabaddá tevő, gondoskodó szeretetére.
Az Oltáriszentségben velünk levő Jézus valóságos mennyország
közöttünk. A kenyér és a bor színe alatt meghív arra, hogy a Szentháromság életébe lépjünk be. Nincs itt a földön műszaki eszközünk,
hogy észleljük az „isteni szívdobbanást”. Ennél több van itt: Ő maga.
Az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust szemlélve felfedezzük,
milyen az, aki szeret. Egészen önmaga marad, miközben isteni valósága a kenyér és a bor színe alatt rejtőzik el. Képes arra, hogy egyszerű
legyen. Elérhetővé teszi magát. Van bátorsága önmagát másoknak
odaajándékozni. Áldozatot hoz. Fel tudja vállalni a törékenységét és
kicsinységét. Erejét és méltóságát azáltal valósítja meg, hogy szabadsággal ajándékozza meg a másik személyt: kiszolgáltatja magát a szeretetnek.
INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje:
November 6, hétfő, 7 óra: Élő családtagok
November 7, kedd, 7 óra
November 8, szerda, 7 óra
November 9, csütörtök, A lateráni bazilika felszentelése, 7 óra
November 10, péntek, Nagy Szent Leó pápa és egyháztanító, 7 óra:
+ Ferenc
November 11, szombat, Tours-i Szent Márton püspök, 7 óra
November 12, Évközi 32. vasárnap
7 óra: + Mária és Sándor szülők

