A Szent Család Óvoda szeretettel vár minden érdeklődőt Uzsalyné
Dr. Pécsi Rita neveléskutató előadására április 10-én, kedden, 17 órakor az óvodába. Az előadó Serdül a kölök! - avagy a második óvodáskor! című témában ad segítséget emberi kapcsolatainkban.
Fatimai esténk lesz pénteken, április 13-án, amelyet Szalai Attila
teskándi plébános vezet majd. 16 órától fatimai rózsafüzérre, 17 órától
pedig szentségimádásra várjuk a Testvéreket. A szentmise 18 órakor
kezdődik.
Jövő vasárnap, április 15-én, különleges hangversenyt ad a Zalaegerszegi Városi Vegyeskar plébániatemplomunkban. Egy 18 évesen
elhunyt szerző, Keserü Balázs Szentgotthárdi miséjét adják elő. A koncerten olyan vas- és zala megyei énekesek és zenészek közreműködnek, akik az elmúlt 20 évben már előadták ezt a művet. E ritka zenei
élményre szeretettel várunk mindenkit!
Április 28-án szervezzük meg idei plébániai bálunkat. Belépőjegyeket és támogatói jegyeket a plébánia hivatalban lehet vásárolni.
Örömmel fogadunk tombola-felajánlásokat is, amelyeket szintén a
hivatalban lehet leadni.
Még lehet jelentkezni a plébánia hivatalban Brenner János május 1jei boldoggáavatásra, a 2000 Ft-os részvételi díj befizetésével.
Megjelent a plébánia magazinjának, az Örömhírnek új száma,
amely az újságos asztalon található meg.
A Jézus Szíve Ferences Plébánia autóbuszt indít a május 5-i Mindszenty-zarándoklatra Esztergomba. A zarándoklatról szórólap az újságos asztalon található.
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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. április 8.
Húsvét 2. vasárnapja
Az Isteni Irgalmasság vasárnapja

A plébánosom? Egy jelenség!
Egy lyon-i egyházközség
hívei írták ezt az imát, melyet plébánosukért végeznek. Érdemes nekünk is
elimádkoznunk
papjainkért, akik nem mindig csak
jó szót kapnak…
Először is Uram, köszönöm Neked, hogy ezek a
férfiak elfogadták, hogy
plébánosaink és káplánjaink legyenek.
Ha inkább a papucsot, feleséget és a házi tűzhelyet választották
volna, most bajban lennénk! És ha ez mindenütt ez lenne a helyzet?
Köszönöm, Istenem, hogy bátorságot adtál nekik meghozni ezt az
áldozatot. Hála nekik, táplálkozhatunk az Élet Kenyeréből, biztos otthont hozhatunk létre, megtisztíthatjuk lelkünket és békében halhatunk
meg. Köszönöm Uram, papjaink gyengeségeit! … A tökéletes emberek
rosszul viselik a gyengeséget. A mindig egészségesek megvetik a
gyenge egészségűeket.
Uram, Te megláttad, amit mi nem. Furcsa jelenségek a mi papjaink:
pedagógusnak kell lenniük a gyerekek számára,
házassági tanácsadónak a fiatal házasok számára,

pszichológusnak az ifjúság számára,
a tudomány és a tapintatosság gyöngyszemeinek a gyóntatószékben,
a férfiak találkozóin szakértőként kell nyilatkozniuk az egyházról,
a nők találkozóin Szentírás-magyarázónak kell lenniük,
a művelt családoknál tett látogatásuk során ismerniük kell a legújabb regényt, különben műveletlennek tartják őket.
És itt a felsorolás még nem ér véget!
Majdnem kimaradt, hogy az utcán minden üdvözlésre válaszolniuk
kell, és ha köszönnek nekik, még félholtan is mosolyogniuk kell.
Kihagytam, hogy egy pap minden vasárnap szónok, énekes és néha
orgonista, hétközben gyakran villanyszerelő, asztalos, festő, szakács,
stb.
Uram, add, hogy megértően ítéljük meg ezt a rendszertelen és embertelen feladatot végző „univerzális szakembert”.
Add, hogy megértsük, hogy elégedettnek kell lennünk, ha a tizennégy szakmából a mi papunk „csak” a felében vagy a negyedében
eredményes.
Add, hogy meg tudjuk bocsájtani, ha türelmetlen, vagy ha hibázik.
Add, hogy megértsem, hogy nekem csak egy plébánost kell elviselnem, neki viszont ott a nyakán az egész egyházközség!
Engedd, hogy megmutathassam, nem csak közönyösökkel van körülvéve.
Adj állhatatosságot a papokért és hivatásukért végzett imáimban.
Ez lesz bizonyosan a legjobb az egészben. Ámen.
777blog.hu

Anyakönyvi hírek
Keresztelés
Alicia Sophie Mack: 2018. április 2.
Pálfi Anna: 2018. április 2.
Varga Gergely: 2018. április 2.
Isten hozta közösségünk új tagjait!

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje
Április 9, hétfő, Urunk születésének hírüladása, 7 óra: Püspök atya
szándékára
Április 10, kedd
8 óra: Horváth József temetési szentmiséje
18 óra: + Nagyszülők, szülők és Aranka
Április 11, szerda, Szent Szaniszló püspök és vértanú, 18 óra: +
Nagyszülők
Április 12, csütörtök, 18 óra: + Oszkár és Tibor
Április 13, péntek, Szent I. Márton pápa és vértanú 18 óra: + Sándor
férj, édesapa, nagyapa
Április 14, szombat, 7 óra: + László és Csaba
Április 15, Húsvét 3. vasárnapja
7 óra: + Édesanya
8.30 óra (Bazita)
10 óra: + Szülők és nagyszülők
18 óra: + Endre édesapa és nagyszülők
Ma az Isteni irgalmasság vasárnapján van a Zalaegerszegi Szent Rafael Kórház Kápolnájának búcsú napja. A kápolna fontos szerepet tölt
be a kórház és a város életében, hiszen az itt bemutatott szentmiséket
a kórházban gyógyulásra vágyó betegekért valamint az itt dolgozókért
ajánljuk fel. Kérjük a kedves Testvéreket, hogy adományaikkal segítsék
a kápolna fenntartását, amelyet az újságos asztalra kihelyezett csekkeken történő befizetéssel tehetnek meg.
Holnap, április 9-én, 17 órakor, a Mindszenty iskolában lesz a Család(sz)építő című előadássorozat utolsó előadása. Éger Csaba katolikus pszichológus előadásának címe: Divatba jött a gender – Nemi szerepek a családban.

