INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje
Július 9, hétfő, Zhao Rong Szent Ágoston áldozópap és társai, 7
óra: + A Plébánia híveiért
Július 10, kedd, 7 óra: + Szülők és nagyszülők
Július 11, szerda, Szent Benedek apát, Európa védőszentje, 7 óra: +
István férj, édesapa és nagyapa
Július 12 csütörtök, 7 óra: + Vilma, Mária és + szülők
Július 13, péntek, Szent Henrik, 18 óra
Július 14, szombat, Lelliszi Szent Kamill áldozópap, 7 óra
Július 15, Évközi 15. vasárnap
7 óra: + Férj és édesapa
8.30 óra (Bazita): Püspök atya szándékéra
10 óra: Élő Benedek
18 óra: + Zoltán édesapa és + nagyszülők
Az elmúlt vasárnap a Szentatya apostoli munkájának megsegítésére
Kertvárosban 98 265 Ft-ot, Bazitán pedig 11 630 Ft-ot adományoztak
a Testvérek. Köszönjük szépen!
A héten hétfőn, kedden és szerdán nincs hivatali szolgálat a plébánia hivatalban.
Pénteken, július 13-án, fatimai estét tartunk, amelyre szeretettel
várjuk a Testvéreket! 16 órától a fatimai rózsafüzért imádkozzuk el, 17
órától szentségimádás, 18 órakor pedig szentmise és körmenet lesz.
Megérkezett az egyházmegye lapjának, a Martinusnak, valamint
plébániánk magazinjának, az Örömhírnek új száma. Mindkettőt szeretettel ajánljuk a Testvérek figyelmébe.
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. július 8.
Évközi 14. vasárnap

Michael A. Blume SVD Magyarország új apostoli nunciusa
A Szentatya, Ferenc pápa 2018. július 4én Michael August Blume SVD, alessanói
(Alexanum) címzetes érseket Magyarország apostoli nunciusává nevezte ki.
Őexcellenciája Mons. Michael August
Blume SVD, eddigi Ugandai Apostoli Nuncius alessanói (Alexanum) címzetes érsek
South Bend-ben (Indiana, Amerikai Egyesült Államok) született 1946. május 30-án.
Verbita szerzetes, 1972. december 23án szentelték pappá.
Matematikai baccalaureátusi fokozatot
és Rómában a Pápai Gergely Egyetemen teológiai diplomát szerzett.
1975 és 1983 között teológiai tanár a ghánai Cape Coast Regionális
Szemináriumban.
1983 és 1990 között az Isteni Ige Társasága ghánai, benini és togói
tartományfőnöke.
1990 és 1994 között az Isteni Ige Társasága egyetemes titkára.
1995. április 1-től szolgálatot teljesített a Kivándorlók és Utazók
Lelkipásztori Gondozásának Pápai Tanácsánál.
2000. április 6-tól a Kivándorlók és Utazók Lelkipásztori Gondozásának Pápai Tanácsánál titkár helyettes.

2005. augusztus 24-én Benin és Togo apostoli nunciusává nevezték
ki.
2013. február 2-án Ugandai apostoli nunciusi kinevezést kapott.
Beszélt nyelvek: angol, olasz, francia, német.
katolikus.hu

A mi boldogunk
Brenner János atya
tisztelete eddig is élénken
élt a Szombathelyi Egyházmegye híveinek szívében, a boldoggá avatással
azonban az Egyház hivatalosan is elismerte életáldozatát. János atya mosolygós, derűs arca tekint
vissza a róla szóló könyv – Akinek „a lelke kedves volt Isten előtt” –
borítójáról. Ránézve erőt meríthetünk belőle.
Örömmel tölt el a tudat, hogy térben és időben ilyen közel van
hozzánk János atya. Abban az időszakban élt és munkálkodott,
amelyben sokunk nagyszülei vagy szülei éltek. Szerencsére ma is többen
élnek
azok közül,
akik személyesen is ismerhették őt,
és az utókornak felidézhetik
vele
kapcsolatos
emlékeiket,
élményeiket. Ezáltal talán még inkább magunkénak érezhetjük őt.

Akik kioltották életét, örök névtelenségre ítéltettek, János atya emlékezete, életpéldája és tanítása a boldoggá avatással azonban még
elevenebben él tovább, s újabb és újabb generáció nőhet fel őt megismerve, hitéből erőt merítve.
A mű szerzője, Fancsali Andrásné korábbi és mai forrásokat kézbe
véve állította össze könyvét, és olvasmányos, lendületes stílusban
megírva adja közre Boldog Brenner János atya életútjának történetét.
A kiadványban részleteket találunk János atya lelki naplójából – ezeken a személyes sorokon keresztül rajzolódik ki
előttünk magával ragadó személyisége
igazán –, elolvashatjuk egykori hívők viszszaemlékezéseit, megismerhetjük János
atya életútját (boldog gyermekkor, az
iskola évei, kápláni időszak), a gyilkosság
körülményeit és a nyomozás menetét is.
Fancsali Andrásné frappánsan összeállított könyvéből felsejlik az ötvenes évek
egyházüldözésének története és a magyar Egyház új, boldoggá avatott vértanú
papjának ragyogó személyisége.
A könyv 2490 Ft-ért megvásárolható a Martinus könyvesboltban.
martinus.hu

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés
Kiss Tamás – Riba Regina: 2018. július 7.
Isten éltesse az új házaspárt!
Temetés
Sebők János: 2018. július 5.
Nyugodjék békében!

