Plébániai falinaptár

Plébániai Hírlevél

Plébániánk 2018-ra is kiadta saját falinaptárát, amely az elmúlt év
képeit tartalmazó tervezőnaptár. A naptár tartalmazza a katolikus ünnepeket és a névnapokat is, valamint elegendő hely van benne arra is,
hogy az egyéni vagy családi programokat be lehessen írni. Minden
naptár megvásárlásával plébániánk működését támogathatják. A kiadvány adományért megvásárolható templomainkban és a plébánia hivatalban.

2017. december 25.
Karácsony, Urunk születése

Emberré lett…

Fontos dátumok 2018-ban
Január 27, szombat: Plébániai vacsora
Február 23-25, péntek-vasárnap: Nagyböjti lelkigyakorlat Dr.
Székely János püspökkel
Április 28, szombat: Plébániai bál
Május 1, kedd: Zarándoklat Brenner János boldoggá avatására
Szombathelyre

További programjainkkal kapcsolatban
figyeljék honlapunkat és Facebook-oldalunkat!

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
idő: hétfő: 10-12 óra; kedd: 10-12 óra; szerda: 15-17 óra; csütörtök: 1012 óra; péntek: 15-17 óra vagy telefonos egyeztetéssel

Áldott Karácsonyt kívánunk
plébániai közösségünk minden tagjának!

Család(sz)építő
Plébániánk a Mindszenty iskolával közösen előadássorozatot szervez, amelynek fő témája a család és a gyermeknevelés. Az ingyenes
előadásokra mindenkit szeretettel várunk! Ingyenes szórólap az újságos asztalon található.

Lelkipásztori üzenet
Szeret az Isten! Milyen sokszor hallottuk ezeket a szavakat a templomban vagy akár azon kívül… Talán már az is megfogalmazódott
bennünk, hogy mintha az evangéliumban semmi másról nem lenne
szó, mint a szeretetről. Kicsit ezért is félünk tőle, félünk komolyan venni, félünk radikálisan életre váltani.
Társadalmunk – úgy tűnik – az sugallja, hogy aki szeret, az gyengévé válik. Mivel aki szeret, annak figyelme a szeretett személyen van,
sőt, olykor előbb törődik a másik javával, mint a sajátjáéval. Így szeretni azonban magában rejti azt is, hogy az, akit szeretnek, nem viszonozza ezt a szeretetet. Ebben az esetben szavai és cselekedetei nem
szívből fakadnak, sőt, az is előfordulhat, hogy csúnyán kihasználja a
másik szeretetét. Mindez azonban azt hozza magával, hogy sokan már
szeretni sem mernek, nehogy kiszolgáltatottá és kihasználttá váljanak.
Milyen érdekes, hogy Isten nem fél attól, hogy kiszolgáltatottá váljon. Az ő szeretete teljes mértékben önzetlen szeretet, ezért saját magára egyáltalán nem tekint, csak arra, akit ő olyan nagyon szeret: az
emberre. A Karácsony talán ezért is szép ünnep, mert úgy ünnepeljük
benne a szeretetet, ahogy azt mindig is szerettük volna megtapasztalni. A ma embere vágyakozik a szeretetre, de saját maga fél szeretni.
Talán ezért is boldogtalan olyan sok ember, mert fél attól, hogy a saját
szeretetét kockáztassa. „Mert mi lesz akkor, ha az a másik nem fogadja
el? Mi lesz, ha visszaél vele? Mi lesz, ha nevetségessé tesz mások
előtt?” – ilyeneken morfondírozunk, aztán a lényegről pedig szépen
lassan lemaradunk.
A kockáztatás minden szeretetkapcsolathoz hozzátartozik. Jézus
óriási kockázatot vállalt a megtestesüléssel, mégsem volt számára
egyetlen pillanatig sem kérdés, hogy vállalja-e… Vállalta. Mi pedig
ezért tudunk Karácsonyt ünnepelni.
Vajon nem lenne már itt az idő, hogy elkezdjük az isteni értékrend
szerint komolyan átértékelni az életünket irányító erőket és elképzeléseket?
Róbert atya

