November 18, szombat, A Szent Péter- és Pál bazilikák felszentelése, 7 óra
November 19, Évközi 33. vasárnap
7 óra: + Magdolna édesanya
8.30 óra (Bazita): Püspök atya szándékára
10 óra: + Szülők és Tamás
18 óra: + Szülők és testvérek
Holnap, november 13-án, a soron következő fatimai estét Kaszás
Csaba újmisés lenti káplán vezeti. 16 órától a fatimai rózsafüzért imádkozzuk el, 17 órától szentségimádási óra lesz, 18 órától pedig szentmise. Szeretettel várunk mindenkit!
Már előre jelezzük: November 25-én, két hét múlva, szombaton, a
Szent Márton Légió a templom és környékének takarítására vár önkénteseket. A részletek a Hírlevélben találhatók.
December 9-én adventi eucharisztikus lelki napot szervezünk Mészáros Domonkos atya és a soproni Mécs-közösség közreműködésével. A program az első eucharisztikus lelki nap lesz az Egyházmegyében, amely az Eucharisztikus Kongresszus készületi évének egyik fontos programja. A lelki nappal kapcsolatos információk a Hírlevélben
találhatók.
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, a novemberi Martinus pedig 200 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. november 12.
Évközi 32. vasárnap

Adventi eucharisztikus lelki nap december 9-én
A 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszus első előkészületi évében
adventi eucharisztikus lelki napot szervezünk december 9-én, a Mindszenty iskolában. A lelki napot Mészáros Domonkos
atya és a soproni Mécs családközösség
tagjai fogják vezetni, akik az általuk
rendszeresen vezetett eucharisztikus
lelkigyakorlat rövidített programját hozzák most el hozzánk.
A lelki nap különleges ajándék számunkra, mivel csupán harmadik alkalommal szervezik azt meg az országban. A programban elmélkedés,
egyéni és közösségi imádság, beszélgetés és szentmise szerepel. Remek lehetőség ez az ünnepek előtti elmélyülésre és az Eucharisztia
titkának átimádkozására.
A lelki napon való részvétel teljesen ingyenes mindenki számára. A
szervezők azt kérik, hogy mivel a résztvevők számának megfelelő segédanyagot szeretnének hozni, mindazok, akik szeretnének részt venni a lelki napon, szíveskedjenek regisztrálni a plébánia hivatalban! Ezt
megtehetik emailben és telefonon is. A nap során batyus ebédet tervezünk, ehhez hozzájárulást szívesen fogadunk! A program mindenki

számára nyitott, vagyis más plébániákról és a környező településekről
is szívesen látunk mindenkit!

A Szent Márton Légió akciója templomunkban
A Szent Márton Légió, amely már sokfelé jótékony akciót szervezett
városunkban, most templomunknak és környékének őszi takarításában ajánlotta fel segítségét. November 25-én, szombaton 9 órától a
templom belső tereinek és környékének széppé tételét végzik el,
amelyhez kérik közösségünk tagjainak segítségét is. Az önkéntesek,
amennyiben lehetőségükben áll, szíveskedjenek munkaeszközöket is
hozni magukkal! Előre is hálásan köszönjük mindenki nagylelkű segítségét!

Elmélkedés az Eucharisztikus Kongresszus imádságáról 2.
„Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!”
Jézust Urunknak, Istenünknek valljuk, Ő a Mesterünk. Olyan személy, aki rendelkezik azzal a méltósággal és tekintéllyel, amivel a szeretet és az élet útjára tud vezetni bennünket. Amikor szemléljük és
befogadjuk őt az Eucharisztiában, akkor Ő maga közvetlenül kíván
bennünket alakítani, formálni.
Barát számunkra, aki mélységesen ismeri az ember valóságát.
Semmi sem idegen tőle, ami emberi. Ezért bármilyen helyzetben bizalommal fordulhatunk hozzá. Barát, aki bátorít, biztat, és néha szembesít is bennünket azzal, amiben változásra, fejlődésre van szükségünk. A
vele eltöltött csendes időkben – szentségimádások alkalmával – két
barát időzik egymással. Egyszer az egyikünk szól, máskor a másikunk.
Van, amikor hallgatunk. Nézzük egymást. Odafigyelünk a másikra. A
baráti együttlétek alkalmával néha nagy dolgok történnek, máskor

csak az együttlét számít. Előfordul az is, hogy nehéz vagy fájdalmas
dolgok fakadnak fel bennünk éppen a szentségimádás – a baráti találkozás ideje alatt.
Jézus nem retten meg azoktól a fájdalmaktól és gyengeségektől,
amiket hordozunk. Az Eucharisztiában velünk lévő Jézus az orvosunk.
Ő gyógyítani kívánja félelmeinket, legmélyebb aggodalmainkat. Ő
valóságos Isten és valóságos ember. Egyedül ő képes arra, hogy a
végességünkből fakadó szorongásainkat, a veszteségek és hiányok
felett érzett aggodalmunkat, az elmúlás miatti fájdalmainkat orvosolja.
Az Eucharisztia jelenlétében az örök Szeretet valóságában találjuk magunkat. Ennek a tapasztalatnak gyógyító ereje van.

Anyakönyvi hírek
Temetés
Horváth Dália: 2017. november 10.
Nyugodjék békében!

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje:
November 13, hétfő, Magyar szentek és boldogok, 18 óra: A Balogh és a Puklics család + tagjai
November 14, kedd, 18 óra: + Piroska, Mária és Dezső, és + nagyszülők
November 15, szerda, Nagy Szent Albert püspök és egyháztanító,
18 óra: Hálából
November 16, csütörtök, Skóciai Szent Margit, 18 óra: + István
édesapa, + nagyszülők, hozzátartozók
November 17, péntek, Nagy Szent Gertrúd szűz, 18 óra: + Férj és
édesapa

