lesz a Szent Mária Magdolna Plébániatemplomban. A Mindszenty
gimnazistáinak 3-án, hétfőn, reggel 8 órakor harangoznak be.
Akik plébániánk területéről a város más iskoláiba járnak, rájuk szeptember 16-án, vasárnap, a 10 órakor kezdődő szentmisében hívjuk a
Szentlelket és kérjük kegyelmeit. Bátorítjuk a fiatalokat és szüleiket,
hogy amellett, hogy az év folyamán is rendszeresen járnak szentmisére, válasszák iskoláikban is a katolikus hittan oktatásra járást! Az egyházközséggel való rendszeres együtt ünneplés és vallásunk ismereteinek elsajátítása nélkülözhetetlen az elkötelezett keresztény élethez!
Azok a 8. és 9. osztályosok, akik a tanévben szeretnének bérmálkozni és leadták jelentkezésüket a plébánián, nekik az első bérmálási
felkészítő szeptember 18-án, 16 órakor lesz a közösségi teremben. A
katekumenek első találkozási alkalma szeptember 19-én, 19 órai kezdettel lesz.
Várjuk azon jegyespárok jelentkezését, akik jövőre szeretnének
egyházi házasságot kötni. A házassághoz nem csak az esküvő és a
lakodalom megtervezése és megszervezése tartozik, hanem lelkileg is
készülni kell rá! Jó alkalom erre egy jegyeskurzus, amelyet ebben az
évben is indítunk. Jelentkezni a plébániai hivatalban lehet, egyéb információ olvasható pl. a plébániai honlapunkon.
Ha van valaki, aki szívesen vállal önkéntes szeretetszolgálatot a
plébánia i karitász kötelékében, az jelezze a plébániai hivatalban. Karitászunk szolgálata nagyon szerteágazó és gyümölcsöző. Isten áldja
meg mindazokat, akik eddig is sok áldozatot hoztak rászoruló embertársaink megsegítésére! Nem csak frissnyugdíjasok jelentkezését várjuk, hanem azokét is, akiket Isten arra indít, hogy tegyenek „valami
nagyon szépet Istenért” (Teréz anya).
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. augusztus 26.
Évközi 21. vasárnap

„Ti is el akartok menni?” /Jn 6,67/
Szívbemarkoló Jézusnak
ez a kérdése, amelyet nem az
utána szaglászó farizeusoknak
vagy írástudóknak tesz fel,
nem is a kíváncsiskodó, szenzációhajhász tömegnek, de
nem is a tanítványi körnek,
akik kísérték útjain és itták
szavait, vágyták látni csodáit.
Nem. Most ezt a kérdést a
„vezérkar” tagjainak teszi fel, a
legbensőbb baráti körének, a 12 „muskétásnak”, az apostoloknak,
akikre nem, mint szolgákra, hanem mint barátaira akar tekinteni (vö. Jn
15,15).
Ez nem is csak egy szimpla kérdés, hanem annak felkínálása,
hogy aki menni akar, az most menjen. Mert aki azon kiakad, amiket az
Eucharisztiáról, saját Testéről és Véréről mondott, hogy Őt enni és inni
kell, az nem fogja elviselni azt sem, ami még a 7-21 fejezetekben lesznek leírva. Aki az Eucharisztiában nem akar részesedni, az Krisztusból
nem kér. Eltávolodni lehet, de nekünk hiányozni fog, sőt Krisztus nélkül szó szerint lelkileg éhen hal!
Szülőfalum templomában hárman férnek el egy-egy padban (ha
kisgyermekkel van valaki, akkor maximum négyen). Így nagyon hamar
kialakul, hogy ki hol ül, kinek hol a helye. Kis ministránsként, ha „unatkoztam”, olykor azt nézegettem, hogy vajon ki nincsen ott. Ha valaki
hiányzott a megszokott csapatból, egyből szemet szúrt, mert a helyét
általában üresen hagyták. Gyerekként nem foglalkoztam vele, - ha

nincs, hát nincs – gondoltam. Ám amikor nagyobbacska lettem, feltettem a kérdést, hogy miért? Miért nem jött az, aki a múlt heti bérmálásig ott szokott ülni a padban? Miért nem jött az idős, vak néni, aki már
mise előtt jóval ott szokott ülni? Miért nem jött az ifjú pár, akik múlt
héten még olyan lelkesek és izgatottak voltak, hogy ez lesz az ő templomuk a nagy napon? Miért csak a focipályán találkoztam azzal, aki
korábba ministráns társam volt? Vagy a bácsi, aki a sekrestyében szokott ülni egyszer csak elmaradt… Miért? Természetes oka van? Halál,
betegség? Vagy kirándulni mentek? Vagy ő is „kibérmálkozott”? Vagy
csalódott Istenben, Egyházban, közösségben, papban?
Mi lehet az oka, hogy megürül egy-egy hely? Városban kicsit
másabb a helyzet, mint falun. Itt több mise van vasárnaponként egyegy templomban, ráadásul a templomok is szinte lépésre vannak
egymástól. De valahova, jobban mondva egy közösség által Valakihez
tartozni kell! Változó világunkban Jézus újra meg újra felteszi a kérdést: „Ti is el akartok menni?” Ekkor kellenek nekünk korunk sziklaszilárd emberei, pápák, Szent Péterek, sziklák, akik hitvallást tesznek,
hogy Jézusban élet, örök élet van. Jézus, mi maradunk!
Anyakönyvi hírek
Keresztelés
Földesi Hédi: 2018. augusztus 19.
Fehér Noel: 2018. augusztus 19.
Kutasi Alex János: 2018. augusztus 19.
Simon Hédi: 2018. augusztus 19.
Isten hozta közösségünk új tagjait!

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje
Augusztus 27, hétfő, Szent Mónika, 7 óra: Szent Mónika közösségért
Augusztus 28, kedd, Szent Ágoston püspök és egyháztanító, 7 óra
12.00 óra: Kulcsár Lászlóné Kercsmár Éva temetési miséje
Augusztus 29, szerda, Keresztelő Szent János vértanúsága, 7 óra
Augusztus 30, csütörtök, 7 óra
Augusztus 31, péntek, 7 óra: + Ilona (+1. évf.)

Szeptember 1, szombat, 6 óra: fatimai rózsafüzér, 7 óra: + Piroska
Szeptember 2, Évközi 22. vasárnap
7 óra: + Férj, édesapa, nagyapa
8.30 óra (Bazita): A Plébánia híveiért
10 óra: + Sarolta és József szülők
18 óra: + Rozália és Kálmán szülők, nagyszülők
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik a mai délután megszervezésében és lebonyolításában segédkeztek, támogatták
az Árvácska Együttes életét és munkáját! Isten fizesse meg minden
áldozatukat!
Az Adoremus és az Élő Kenyér szeptemberi számai átvehetők a
sekrestyében illetve megvásárolhatók az újságos asztalról. Azok, akik
szeretnének rendelni akár Adoremust, akár Élő Kenyér misekalauzt,
vagy valamely másik, hetente, havonta vagy időszakonként megjelenő
katolikus kiadványt, kérjük, jelezzék a Plébániai hivatalban. Augusztusi
Martinus újság még kapható a kijáratoknál. Szíves figyelmükbe ajánljuk folyamatosan frissülő lelkiségi kiadványainkat!
Holnap, augusztus 27-én van Szent Mónikának, a keresztény édesanyák védőszentjének emléknapja. A reggel 7 órai szentmisére megkülönböztetett szeretettel várjuk a Szent Mónika Közösség tagjait!
Isten hallgassa meg a gyermekeikért imádkozó édesanyák fohászait!
A héten lesz szeptember első szombatja, amikor reggel 6 órától a
fatimai rózsafüzért imádkozzuk el.
Szeptember 8-án, Kisboldogasszony ünnepén a Rózsafüzér Társulat
zarándoknapja lesz Pusztacsatárra. Indulás 16 órakor a Plébániatemplomtól, felszállási lehetőség az Eötvös és a Liszt iskoláknál. Jelentkezni
a plébániahivatalban vagy Tausz Rózsánál lehet.
Jövő héttől a már korábbi gyakorlatot követve, az elfogadott miseszándékok megtartásával visszaállunk a tanítási időszakra betervezett
miseidőpontokra. A szentmisék szeptember 3-ától a következőképpen
alakulnak: Hétfőn és szombaton reggel 7kor, a többi napokon este 18
órától vannak a szentmisék. A vasárnapi szentmisék időpontja nem
változik.
Tanévkezdő szentmisék: A Mindszenty Iskola általános iskolásainak
Veni Sancte szentmiséje szeptember 2-án, 16 órai kezdettel

