Karácsonykor és Karácsony másnapján a vasárnapi rend szerint
lesznek a szentmisék. Az éjféli szentmise előtt 23.30 órától orgonakoncerttel készülhetünk az ünnepi szentmisére.
A héten nem lesz hivatali szolgálat a plébánia hivatalban. Sürgős
esetben emailen és telefonon tudnak bennünket elérni a Testvérek.
December 28-án, csütörtökön, Aprószentek ünnepén imaórát tartunk az életért az esti szentmise előtt, 17 órától.
December 29-én, pénteken van a bazitai templom szentségimádási
napja. A szentségkitétel délelőtt 10 órakor lesz, majd fél 4-től
szentségeltétel, 4 órától pedig szentmise lesz. Kérjük, hogy aki szívesen vállalna csendes jelenlétet a templomban, szíveskedjék a sekrestyében jelentkezni!
A jövő vasárnap, december 31-e, a Szent Család ünnepe. A délelőtti
szentmisék után áldásban részesítjük a családokat. A 10 órai szentmisére különleges módon is várjuk az óvodásokat és családtagjaikat. Az
év végi hálaadás 16 órakor kezdődik, s ezen a napon 18 órakor nincs
szentmise.
Éjszakai imádságra várjuk közösségünk tagjait szilveszter éjszaka
23.30 órától a kápolnába, hogy az Úr jelenlétében zárhassuk le a régi
esztendőt és kezdhessük el az újat! Fél 12-től az olvasmányos imaórát
imádkozzuk el, éjféltől pedig csendes imádságra nyílik lehetőség fél 1ig. A templomba az oldalajtón keresztül lehet majd bejutni.
Ne feledjük, hogy január 1-jén, szentmise-látogatási kötelezettségünk van!
Az Adoremus januári száma átvehető a sekrestyében.
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. december 24.
Advent 4. vasárnapja

Az ünnepi programok rendje
December 24, vasárnap
15.30 óra: gyerekek pásztorjátéka
18 órakor nincs szentmise
23.30 óra: karácsonyi koncert
December 25, hétfő, Urunk születésének ünnepe
0 óra: éjféli szentmise
7 óra, 10 óra és 18 óra: ünnepi szentmise
8.30 óra: ünnepi szentmise Bazitán
December 26, kedd, Szent István vértanú ünnepe
7 óra, 10 óra és 18 óra: ünnepi szentmise
8.30 óra: ünnepi szentmise Bazitán
December 27, szerda, Szent János apostol ünnepe
18 óra: szentmise
December 28, csütörtök, Aprószentek
17 óra: szentségimádás az életért
18 óra: szentmise
December 29, péntek
10 óra: A szentségimádási nap kezdete Bazitán
16 óra: szentmise Bazitán
18 óra: szentmise

December 30, szombat
7 óra: szentmise
December 31, vasárnap, A Szent Család ünnepe
7 óra: ünnepi szentmise
8.30 óra: ünnepi szentmise és családok megáldása Bazitán
10 óra: ovis szentmise és családok megáldása
16 óra: év végi hálaadó szentmise
23.30 óra: éjszakai zsolozsma és szentségimádás
Január 1, hétfő, Mária istenanyaságának ünnepe
reggel 7 órakor nincs szentmise
8.30 óra: ünnepi szentmise Bazitán
10 óra és 18 óra: ünnepi szentmise

További programjainkért keressék fel
honlapunkat vagy Facebook-oldalunkat!

Anyakönyvi hírek
Keresztelés
Molik Noel Ádám: 2017. december 17.
Isten hozta közösségünk új tagját!
Temetés
Horváth Lászlóné Bakos Éva: 2017. december 19.
Vizlendvai Lajos: 2017. december 20.
Makaró Ferenc: 2017. december 22.
Kozári Vencelné Balázs Margit Emília: 2017. december 22.
Légrádi József: 2017. december 22.
Nyugodjanak békében!

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje:
December 25, hétfő, Urunk születése
0 óra: A Plébánia híveiért
7 óra: Család élő és + tagjai
8.30 óra (Bazita): Farkas és Kovács család élő és + tagjai
10 óra: + János édesapa, nagyapa
18 óra: + Mária édesanya és nagymama
December 26, kedd, Szent István, első vértanú
7 óra: + Nagyszülők és fiuk Ferenc
8.30 óra (Bazita)
10 óra: + István férj, édesapa, + Margit (+ 1. évf.) és Lajos szülők, nagyszülők
18 óra: + Gyula férj, édesapa
December 27, szerda, Szent János apostol és evangélista, 18 óra:
Püspök atya szándékára
December 28, csütörtök, Aprószentek, 18 óra: + Gizella édesanya és
+ nagyszülők
December 29, péntek, Becket Szent Tamás püspök és vértanú
16 óra (Bazita)
18 óra: + Szülők
December 30, szombat, 7 óra
December 31, A Szent Család, Jézus, Mária és József
7 óra: + Margit és Zsigmond szülők, élő Mária, Károly és családtagjaik gyógyulásáért
8.30 óra (Bazita)
10 óra: + Edina (+ 2. évf.)
16 óra: A Plébánia híveiért

Ma délután 15.30 órakor kezdődik a gyerekek pásztorjátéka a plébániatemplomban.

