Május 11, péntek, Boldog Salkaházi Sára szűz és vértanú
13.30 óra: Szmodics Lajosné Czánger Anna temetési szentmiséje
18 óra: + Férj, édesapa
Május 12, szombat, Szent Néreusz és Szent Achilleusz vértanúk;
Szent Pongrác vértanú, 7 óra: Kovács család élő és + tagjai
Május 13, Urunk mennybemenetele
7 óra: + Szülők, + testvért
8.30 óra (Bazita): Bátorfi József és neje Bogár Rozália szülők és
nagyszülők
10 óra: + Nagyszülők és keresztszülők
18 óra: + Sándor édesapa
Május a Szűzanyának szentelt hónap. Minden esti szentmise előtt
17.40 órától májusi ájtatosságot végzünk.
A héten kivételesen nem lesz hivatali szolgálat a plébánia hivatalban. Sürgős esetben a plébánia hangpostáján keresztül, illetve
emailben tudnak elérni bennünket.
Szentlélekváró kilenceddel készülünk Pünkösdre, amely május 10én, csütörtökön kezdődik. A napi szakaszokat a szentmisék előtt 20
perccel imádkozzuk el.
Május 13-án, jövő vasárnap este lesz következő fatimai esténk,
amelyet Gyöngyös Balázs nagykutasi plébános vezet. 16 órától a
fatimai rózsafüzért imádkozzuk el, 17 órától szentségimádási óra, 18
órakor pedig szentmise, Mária-ájtatosság és körmenet kezdődik.
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. május 6.
Húsvét 6. vasárnapja

A Vatikáni Rádió magyar adásának új honlapja
Május 4-étől, péntektől kezdve a Vatikáni Rádió magyar adása új
arculatú honlapon érhető el, miközben a rádió adása változatlan marad.
A honlap modernizálása a Ferenc pápa
által 2015-ben elindított szentszéki kommunikációs reform keretében történik; annak
a hosszú folyamatnak
állomása, mely a Vatikáni Rádió 1931-ben
induló történetét végigkísérte. A mostani
reformmal egybefoglalják az eddig önállóan működő szentszéki kommunikációs egységeket:
a Vatikáni Rádiót, a Vatikáni Televíziót, a L’Osservatore Romano vatikáni napilapot, a Szentszék sajtószolgálatát, a fotószolgálatot és a Vatikáni Könyvkiadót.
A Ferenc pápa rendeletére megszületett Kommunikációs Titkárság
Vatican News (Vatikáni Hírek) névvel új információs központot hozott
létre, amely az írott és az elektronikus sajtó számára szolgál forrásként.
A Vatican News új arculatú honlapja alkalmazkodik a mai médiaorgá-

numok online felületeinek megnövekedett igényéhez. A napi rádióműsorok hanganyaga és képpel kísért írott változata mellett ebben az
új formátumban több képet és videót tudnak elhelyezni, továbbá
könnyen visszakereshetővé válnak a korábbi műsorok. Mindez követi a
mai vizuális kultúrájú világ irányvonalát, és így a hallgatók egyre többet láthatnak – képek és videók segítségével – a hallottakból.
Az eddigi www.hu.radiovaticana.va helyett az új honlapot a
vaticannews.va/hu.html címen találják meg.
Magyar Kurír

Imádság Brenner János szentté avatásáért
Mindenható
örök
Isten,
aki Boldog János szolgádnak megadtad a
papi hivatás kegyelmét és méltónak találtad őt a vértanúság nagy ajándékára,
kérünk: dicsőítsd meg őt Egyházadban mielőbbi szentté avatásával is!
Égi közbenjárása esdje ki számunkra a
kegyelmet, hogy megerősödjünk szent
hitünkben és mi is vállaljuk érted a küzdelmet és a szenvedést a te országodnak
eljöveteléért. Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.

Anyakönyvi hírek
Keresztelés
Tüske Írisz: 2018. április 29.
Dervalics Patrik: 2018. április 29.
Pintarics Ádám: 2018. április 29.
Isten hozta közösségünk új tagjait!

Temetés
Horváth István: 2018. május 4.
Nyugodjék békében!

Könyvajánló
Elekes Szende – Kiss Péter: Repülni tanulunk
A Repülni tanulunk című kötetünk
„csak egynek tűnik, ám valójában
három. Három másikat rejt magában
ugyanis: egy interjúsorozatot (amely
a gerincét adja), egy haikufolyamot
és
egy
egypercesnovellagyűjteményt. Ebből a háromból van
kikeverve, mert reményünk szerint
ezzel a koktéllal, összetevőinek egymásra felelgető ízeivel tudjuk a leghívebben elmondani, amit a felnőtté
válásról gondolunk.” Ebben a könyvben Elekes Szende pszichológussal
beszélgetett Kiss Péter egy olyan
témáról, mely azokat is mélyen érinti,
akik látszólag már túl vannak rajta.
magyarkurir.hu

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje
Május 7, hétfő, Boldog Gizella, 7 óra: A Plébánia híveiért
Május 8 kedd, 18 óra: + Keresztszülők
Május 9, szerda, 18 óra: Török és Varga család + tagjai
Május 10, csütörtök, 18 óra: + Ármin, Gyula férj, Magdolna és József szülők, nagyszülők

