Január 28, Évközi 4. vasárnap
7 óra: + Jolán és Sándor szülők
8.30 óra (Bazita): Püspök atya szándékára
10 óra: + Szülők, nagyszülők
18 óra: + Ferenc

Plébániai Hírlevél
2018. január 21.
Évközi 3. vasárnap

Ma és a következő vasárnap lehetőség nyílik az idei egyházközségi hozzájárulások gyorsított befizetésére. Hálásan köszönünk minden
adományt, amellyel közösségünket támogatják.
A január 27-i plébániai vacsorára már csak holnap lehet jelentkezni a plébánia hivatalban. Szeretettel várunk mindenkit!
Ezen a héten hétfőtől szombatig reggel 7 órakor lesznek a szentmisék és esténként az ökumenikus imahét programjai miatt nincs
szentmise.
E héten különleges módon is imádkozunk a keresztény felekezetek egységéért. Hétfőtől péntekig 18 órakor a város különböző templomaiban lesz istentisztelet. Plébániatemplomunkban pénteken 18
órakor lesz ökumenikus istentisztelet.
A jövő vasárnap a 10 órai szentmisére különleges módon is várjuk
az óvodásokat és családtagjaikat! A Szent Mónika közösség tagjai
kivételesen 16 órától a plébániai központ közösségi termében találkoznak filmvetítésre. Az esti szentmise után vasárnap esti muzsikára is
várjuk a Testvéreket!
Az Örömhír új számát, valamint a Budapestről kapott falinaptárokat a Testvérek ingyenes elvihetik az újságos asztalról.
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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Ökumenikus imahét 2018
Ebben az évben is megrendezésre kerül az
egész Egyházban a keresztények egységéért
tartott ökumenikus imahét. Az elmúlt évek hagyományát folytatva a zalaegerszegi keresztény közösségek is bekapcsolódnak a közös
imádságba.
Az imahét idei jelmondata: „Uram, a jobbod
kitűnik erejével” Kiv 15,6. Az imahét során minden nap más-más
templomba várjuk közös imádságra városunk lakóit, hogy az egység
felé vezető úton együtt haladva munkáljuk Krisztus vágyának beteljesítését, hogy a világ keresztényei újra egyek lehessenek.
Az imádságos találkozók helyszínei:
Január 22. hétfő
Január 23. kedd
Január 24. szerda
Január 25. csütörtök

18 óra
18 óra
18 óra

Mária Magdolna plébániatemplom
Evangélikus templom
Jézus Szíve ferences plébániatemplom

18 óra

Református templom

Január 26. péntek

18 óra

Szűz Mária Szeplőtelen Szíve plébániatemplom

Az imahét rendezvényei miatt a plébániatemplomban ezen a héten
minden hétköznapi szentmise reggel 7 órakor kezdődik.

Anyakönyvi hírek
Temetés
Győri Margit: 2018. január 19.
Nyugodjék békében!

Hírek a nagyvilágból - Kongó
A szilveszteri zavargásokban meghalt hat fiatal emlékére tartottak
szentmisét Kongó fővárosában. A zsúfolásig megtelt bazilikából távozó tömeget a rendőrség könnygázzal és figyelmeztető lövésekkel oszlatta fel.
A tüntetéssel is felérő szentmisét Laurent Monsengwo bíboros,
Kinshasa érseke celebrálta. Részt vettek rajta nyugati országok nagykövetei és számos ellenzéki vezető is. A székesegyház előtt rendőrök
sorakoztak fel, akik könnygázzal és figyelmeztető lövésekkel oszlatták
a miséről távozó tömeget.
Joseph Kabila elnöknek 2016-ban lejárt a mandátuma, de még
mindig nem adta át a hatalmat. Választásokat “szervezési gondokra”
hivatkozva nem írnak ki. 2016 végén az egyház közvetítésével megállapodás született az elnök és az ellenzék között: egy türelmi időszak
után 2017-ben megtartják a választásokat. A püspökök azonban már
tavasszal rájöttek, hogy hibát követtek el. A megegyezés csak az időhúzást szolgálta, ráadásul az egyház is egyre agresszívabb támadások
célkeresztjébe került. A tavalyi év hírei a választási előkészületek helyett templomokat fosztogató, szerzeteseket lemészárló rablóbandákról szóltak.
Az egyház tekintélye előtt hitelesített megállapodás semmibe vétele felbőszítette a katolikusokat, akik élére álltak az elnök elleni küzdelemnek. A kormány azonban erőszakkal próbál véget vetni az ellenállásnak. Szilveszter éjszakáján egy békés tüntetést vert szét a rendőrség, ami hat halálos áldozatot követelt. Pár nappal később könnygázzal törtek be egy szentmisére, és ministránsruhában, az oltár mellől

hurcoltak el fiatalokat – bűnük annyi volt, hogy tiltakoztak az elnök
ellen.
Monsengwo bíboros a katolikusokat békés ellenállásra szólította
fel. Kabila elnök válaszul azt követeli, hogy az egyház “tartsa magát
távol a politikától”, ami az ottani viszonyok között nevetséges kijelentés. A kongói katolikus egyház körülbelül 40 millió aktív hívőt számlál,
és a hitélet mellett a szociális, oktatási, egészségügyi feladatok jelentős részét is ellátja. A több száz etnikum és korrupt politikusok által
megosztott országban az egyház évtizedek óta a leghitelesebb, legtöbb embert megszólítani képes politikai erő. Erre a támogatottságra
alapozva tudnak a püspökök politikai ügyekben közvetítő tekintélyként fellépni – és ez a tekintély szenvedett csorbát a 2016-os egyezség felrúgásával.
A 79 éves püspök azonban nem hagyja magát megfélemlíteni. Ő
pontosan tudja, mi az a diktatúra. Átélte a polgárháborút, és ő vezette
az ideiglenes Köztársasági Főtanácsot a többpártrendszerbe való átmenet idején. Nem szeretné, ha az évtizedek sok áldozatával elért
törékeny kongói demokrácia ismét polgárháborús viszonyoknak adná
át a helyét.
777.blog.hu
INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje
Január 22, hétfő, Szent Vince diakónus és vértanú; Boldog Batthyány Strattmann László családapa, 7 óra
Január 23, kedd, 7 óra: Korpics László temetési szentmiséje
Január 24, szerda, Szalézi Szent Ferenc püspök és egyháztanító, 7
óra: + József, Gizella és Mária szülők
Január 25, csütörtök, Szent Pál apostol megtérése,
7 óra
8 óra: Takács Józsefné temetési szentmiséje
Január 26, péntek, Szent Timóteus és Szent Titusz püspökök, 7 óra
Január 27, szombat, Merici Szent Angéla szűz, 7 óra: + Gyula férj,
édesapa, nagyapa

