Április 22, Húsvét 5. vasárnapja
7 óra: + Rozália édesanya
8.30 óra (Bazita): Tislerics szülők és Cziráki nagyszülők
10 óra: + József férj, édesapa, nagyapa
18 óra: + Férj, édesapa
Ma az esti szentmise után a Pálóczi Horváth Ádám zeneiskola növendékei és a Canterina Kamarakórus ad jótékonysági hangversenyt a
plébániai karitász javára. Az esemény plakátja a hirdetőtáblán olvasható. Szeretettel várunk mindenkit!
A Szent Család Óvoda beiratkozására várják a leendő óvodásokat
és szüleiket április 23-án, hétfőn, 8 és 17 óra között az óvodában.
A szokásos utolsó keddi szentségimádás ebben a hónapban kivételesen elmarad.
Április 28-án, most szombaton szervezzük meg idei plébániai bálunkat. Kapunyitás 18.30 órakor, a kezdés pedig 19 órakor lesz. Belépőjegyeket keddig a plébánia hivatalban lehet vásárolni. Örömmel
fogadunk tombola-felajánlásokat is, amelyeket szintén a hivatalban
lehet leadni. Egyúttal kérjük, hogy aki süteménnyel vagy virággal tudja
támogatni a rendezvényt, szíveskedjék azt péntek délután között leadni a plébánia hivatalban.
A jövő vasárnap a délelőtti szentmisére várjuk az óvodásokat és
családtagjaikat. Ezen a szentmisén köszöntjük meg az édesanyákat is
az óvodások műsorával. A jövő vasárnap 17 órától a Szent Mónika
közösség tagjai is találkoznak a kápolnában. Az esti szentmise után
pedig vasárnap esti muzsikára várjuk a Testvéreket.
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. április 22.
Húsvét 4. vasárnapja

Április 28-án, szombaton lesz plébániai bálunk
Jegyek keddig vásárolhatók a plébánia hivatalban

Könyvajánló
Wilhelm Hünermann: Lángoló tűz. Szent X. Piusz pápa élete
Szent X. Piusz, a 20. század első
nagy pápája fordulatos életutat járt
be, míg végül szegény szülők sarjaként Szent Péter örökébe léphetett.
A közvélemény kevés esélyt jósolt
neki a pápaválasztó konklávé idején, ám amikor Ferenc József – élve
a német-római császárok évszázadok óta nem gyakorolt jogával –
vétót emelt a legbefolyásosabbnak
számító bíboros személye ellen,
sokak meglepetésére az addig háttérbe húzódó velencei pátriárkára,
Giuseppe Sartóra esett a választás,
aki pápaként nagy elődei iránti tisz-

telete jeléül a Piusz nevet vette fel.
Róma 257. püspöke lelke egyszerűségében egész élete során a
szegények mellett állt, és a rászorulók igazi atyja kívánt lenni. Püspökként még a halászgyűrűjét is elzálogosította, hogy a nincsteleneken
segíthessen; szerénységében pedig egykor gondolni sem akart arra,
hogy pápává választják… Jellemző mondása végigkísérte életét: „Én
csak egy vidéki pap, egy vidéki püspök, egy vidéki érsek, egy vidéki bíboros vagyok…”
Wilhelm Hünermann izgalmas és lebilincselő regényében Rieséből,
egy észak-itáliai falucskából követhetjük nyomon a kis Beppo életének
eseményeit, a szemináriumi évektől papi életének állomásain keresztül
egészen Szent Péter trónusáig.
martinuskiado.hu

Ferenc pápának a Hivatások vasárnapjára írt üzenete
megtalálható honlapunkon
zeg3.martinus.hu

Anyakönyvi hírek
Temetés
Ekler József: 2018. április 20.
Nyugodjék békében!

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje
Április 23, hétfő, Szent Adalbert püspök és vértanú, 7 óra: Élő családért
Április 24, kedd, Szent György; Sigmaringeni Szent Fidél áldozópap
és vértanú 18 óra: + Erzsébet
Április 25, szerda, Szent Márk evangélista, 18 óra: + István férj és
édesapa (+ 1. évf.)
Április 26, csütörtök, 18 óra: A Segítő Szűzanya tiszteletére és beteg
hozzátartozók
Április 27, péntek
9.15 óra: Rácz Gyula István temetési szentmiséje
18 óra: + Ferenc és élő családtagok
Április 28, szombat, Chanel Szent Péter áldozópap és vértanú;
Montforti Grignion Szent Lajos Mária áldozópap, 7 óra: Püspök atya
szándékára

