E héten lesz plébániánk idei nagyböjti lelkigyakorlata, amelyet Székely János megyéspüspök vezet majd. Pénteken 17 órától keresztúti
ájtatosságot végzünk, amely alatt már lesz gyóntatás. 18 órától
szentmise kezdődik az első lelkigyakorlatos szentbeszéddel. Szombaton 17 órától szentségimádási órát tartunk, amely alatt szintén lesz
gyóntatás. 18 órakor a szentmisén a második lelkigyakorlatos szentbeszédre kerül sor. Szombaton a lelkigyakorlatos szentmisén kívül reggel
6 órakor is lesz szentmise. Vasárnap 9 órától zenés dicsőítés kezdődik,
amely alatt szintén lehet szentgyónást végezni. A 10 órai szentmisén
lesz a harmadik lelkigyakorlatos szentbeszéd. Erre a szentmisére különleges módon is várjuk a családokat, az óvodásokat és iskolásokat!
A jövő vasárnap Bazitán kivételesen nem lesz szentmise, helyette
szombaton 16 órakor lesz a vasárnapra érvényes előesti szentmise.
Vasárnap esti muzsikára várjuk a Testvéreket jövő vasárnap, február
25-én, az esti szentmise után.
A jövő vasárnap a püspöki konferencia rendelkezése szerint a katolikus iskolák javára gyűjtjük a perselyadományokat.
A Szent Család Óvoda nyílt napra várja a leendő óvodásokat és
szüleiket február 27-én, kedden 17 órától.
Már lehet jelentkezni Brenner János május 1-jei boldoggáavatására
induló autóbuszra. A zarándoklat díja 2000 Ft. Jelentkezni a plébánia
hivatalban lehet.
Az Adoremus márciusi számát a sekrestyében vehetik át az előfizetők.
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
2018. február 18.
Nagyböjt 1. vasárnapja

Miről mondhatsz le a nagyböjtben? – 1. rész
1. A főétkezések közötti nassolgatásról.
2. Az Angry Birdsről.
3. A Pokémon Góról.
4. Az Instagram-filterekről.
5. Arról, hogy beleszólsz a vezetésbe, amikor a hátsó ülésen ülsz.
6. A vezetés közben való sms-ezésről.
7. A füllentésekről.
8. Arról, hogy emojikat/szmájlikat használsz, amikor az érzéseidről
kellene beszélned.
9. Arról, hogy sms-t írsz, ahelyett hogy személyesen beszélnél az
érzéseidről.
10. Arról, hogy nem hívod el a barátaidat misére, mert félsz a véleményüktől.
11. Arról, hogy fintorogsz, amikor a szüleid beszélnek hozzád.
12. Arról, hogy a rágódat az utcán vagy a parkolóban köpöd ki.
13. Arról, hogy más életére, kapcsolatára, tulajdonára irigykedsz.
14. A panaszkodásról.
15. Arról, hogy csak akkor szólsz Jézushoz, amikor szükséged van
valamire.
16. Arról, hogy csak akkor szólsz Jézushoz, amikor kedved van hozzá.
17. A túl tapadós ruhákról, amelyek csak az alakodra hívják fel a figyelmet.

18. Az önteltségről. Mindennap imádkozd el az alázatosság litániáját.
19. Az önzésről. Mindennap ajándékozz oda valamit: az idődet, a
pénzedet vagy bármely tulajdonodat.
20. A mohóságról. Csak a legszükségesebbekre költs a nagyböjtben: élelmiszerre, közlekedésre, gyógyszerre stb.
21. A lustaságról. Kapcsold ki a tévét, menj el sétálni mindennap, és
imádkozd a rózsafüzért.
22. A pletykálásról. Írj minden napra buzdító üzenetet magadnak.
23. Az édességről. Erősítsd meg a tested, hogy engedelmeskedjen
az akaratodnak.
24. Arról, hogy Isten nevét a szádra vedd az imádságon kívül. Tanuld meg Pál Efezusiaknak írt leveléből a 4,29-es szakaszt, ismételd el
óránként egyszer: „Semmiféle bomlasztó beszéd ne hagyja el a szátokat, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy
áldást hozzon azokra, akik hallják.”
25. A szoláriumról. Hidd el, így is elég csinos vagy.
26. Arról, hogy csupán látszólag takarítod ki a szobádat.
27. Arról, hogy folyton elfelejted megöntözni a növényeidet.
Magyar Kurír

Nagyböjti lelkigyakorlat
Február 23-25.
Dr. Székely János szombathelyi püspökkel
Február 23, péntek
17 óra: keresztúti ájtatosság és szentgyónási lehetőség
18 óra: szentmise szentbeszéddel
Február 24, szombat
17 óra: szentségimádás és szentgyónási lehetőség
18 óra: szentmise szentbeszéddel

Február 25, vasárnap
9 óra: zenés dicsőítés és szentgyónási lehetőség
10 óra: szentmise az óvodásokkal és családtagjaikkal

Anyakönyvi hírek
Temetés
Kustán Dezső: 2018. február 16.
Nyugodjék békében!

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje
Február 19, hétfő, 7 óra: Püspök atya szándékára
Február 20, kedd, 18 óra: + Mária
Február 21, szerda, 6 óra
Február 22, csütörtök, Szent Péter apostol székfoglalása, 18 óra
Február 23, péntek, 18 óra: A Plébánia híveiért
Február 24, szombat, Szent Mátyás apostol
6 óra: Püspök atya szándékára
16 óra (Bazita): Bogár Imre és felesége Julianna és Bogár nagyszülők
18 óra: A plébánia híveiért
Február 25, Nagyböjt 2. vasárnapja
7 óra: Élő családtagok
10 óra: A Plébánia híveiért
18 óra: + Erzsébet és Ferenc nagyszülők
Minden nagyböjti szerdán és szombaton reggel 6 órára hajnali
szentmisére várjuk közösségünk tagjait. Minden nagyböjti pénteken
pedig keresztúti ájtatosságot végzünk a plébániatemplomban 17 órától.

