Szintén holnap a Jézus Szíve Ferences Plébánia ünnepi szentmisét
és körmenetet tart Mária, az Egyház Anyja tiszteletére. A szentmise 18
órakor kezdődik a ferences templomban, amelyet körmenet követ a
Jézus Szíve templomtól a Mária Magdolna templom, a Kossuth utca,
Göcseji út, Platánsor útvonalon. Az ünnepi eseményre szeretettel várják a Testvéreket.
Augusztustól az év végig terjedő időszakra szentmiseszándékokat
lehet előjegyeztetni május 22-én, kedden 16.30 órától a plébánia hivatalban.
A jövő vasárnap a délelőtti családi szentmisére különleges módon
is várjuk az óvodásokat és családtagjaikat!
Szeretettel ajánljuk a Testvérek figyelmébe a szombathelyi jubiláns
házasok találkozóját, amelyre a plébánia hivatalban lehet regisztrálni
június 6-ig. Minden információ az elmúlt heti Hírlevélben olvasható.
Továbbra is kérjük a Testvérek segítségét évértékelő szórólapjaink
második részletének kihordásához. Mindazok, akik egy-egy utcát elvállalva szívesen kihordják a szórólapokat, a szentmisék után a sekrestyében jelentkezhetnek. Előre is hálásan köszönünk minden segítséget!
A Martinus Kiadónak Brenner János boldoggá avatására megjelent
kiadványaiból vásárolhatnak az újságos asztalról szentképeket, könyvjelzőt, kártyanaptárt, DVD-t és a boldoggá avatásra megjelent könyvet. A kiadványok ára az újságos asztalon található.
Az Adoremus júniusi 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. május 20.
Pünkösdvasárnap

Ima a Szentlélekhez
Ó, végtelen Szeretet, aki az Atyától és
a Fiútól származol, add meg nekem az
istengyermekség szellemét, taníts meg
arra, hogyan kell mindig Isten gyermekéhez méltóan cselekednem! Maradj
bennem! Add, hogy én is mindig benned maradjak, és úgy szerethesselek,
ahogyan te szeretsz engem! Nálad nélkül semmi vagyok. Magamtól semmire
sem megyek. De egyesíts önmagaddal,
tölts el szereteteddel, hogy általad az Atyával és a Fiúval mindig egyesüljek! Ámen.

Plébániai szórólap – le nem fedett utcák
Továbbra is nagy szeretettel kérjük a Testvérek segítségét a plébániai szórólapok célba juttatásához. A szórólap tájékoztatást nyújt közösségünk életéről azoknak is, akik jelenleg még nem aktív tagjai közösségünknek. Így remélhetőleg eszközzé válik majd abban, hogy
előbb-utóbb minél többen csatlakozzanak közösségünkhöz. Ezen felül
azonban lehetőséget biztosít közösségünk anyagi támogatására is,

amellyel szívesen élnek is mindazok, akik személyesen nem tudnak
eljönni közösségünkbe.
Szeretettel kérjük a Testvéreket, hogy egy-egy kisebb utcát, vagy a
nagyobb utcák egy-egy háztömbjét elvállalva segítsék üzenetünk célba juttatását!
A még le nem fedett utcák listája alább olvasható.
Bodza utca
Cinke utca
Csutor Imre utca
Erkel Ferenc utca páros oldal
18/a-tól, páratlan oldal 23.
számtól
Futrinka utca
Gálafeji utca
Goldmark Károly utca
Göcseji út páros oldal 6. számtól
Gyöngyvirág utca
Gyümölcsös utca
Határjáró utca
Hegyalja út páratlan oldal: 1-9,
15-27, egész páros oldal

Izzó utca
Jászai Mari utca
Jázmin utca Köztársaság útja páratlan oldal: 39-67, 73-tól végig; páros oldal: 48-50, 68-72,
82-től végig
Lukahegyi utca
Meredek utca
Nemzetőr út
Pálóczi Horváth Ádám utca
Stromfeld Aurél utca
Szeretet utca
Vajda Lajos utca
Vakaroshegyi utca
Varkaus tér

Anyakönyvi hírek
Keresztelés
Orosz Kornél: 2018. május 13.
Orosz Enikő: 2018. május 13.
Isten hozta közösségünk új tagjait!
Temetés
Cseresnyés Máté: 2018. május 15.
Fitos Etel: 2018. május 15.
Horváth József Endre: 2018. május 17.

Sifter István: 2018. május 17.
Kercza József: 2018. május 18.
Nyugodjanak békében!

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje
Május 21, hétfő, Magellán Szent Kristóf áldozópap és társai vértanúk
10 óra: + Szülők, testvérek, hozzátartozók
18 óra: + Erzsébet és József
Május 22, kedd, Szent Rita szerzetesnő
8 óra: Varga Ferencné Pete Mária temetési szentmiséje
18 óra: Püspök atya szándékára
Május 23, szerda, Boldog Apor Vilmos püspök és vértanú, 18 óra: +
Erzsébet édesanya, nagymama és + Mária édesanya, nagymama
Május 24, csütörtök, Szűz Mária, Keresztények Segítsége, 18 óra: +
Irén és János szülők, János testvér és József férj
Május 25, péntek, Tiszteletreméltó Szent Béda áldozópap és egyháztanító; Szent VII. Gergely pápa; Pazzi Szent Mária Magdolna szűz
13.30 óra: Czupi István temetési szentmiséje
18 óra: A Nagy és a Németh család + tagjai
Május 26, szombat, Néri Szent Fülöp áldozópap, 7 óra: + József férj,
édesapa, nagyapa (+ 1. évf.)
Május 27, Szentháromság vasárnapja
7 óra: + József és Rozália nagyszülők
8.30 óra (Bazita): Püspök atya szándékára
10 óra: + Teréz és János szülők
18 óra: + Ferenc
Ma az esti szentmise után az utolsó nyár előtti vasárnap esti muzsikára várjuk a Testvéreket.
Holnap, pünkösdhétfőn a plébániatemplomban délelőtt 10 órakor
és este 6 órakor lesznek szentmisék.

