Október 9-én 17 órától a Szent Család Óvodába várnak minden érdeklődőd, Uzsalyné Dr. Pécsi Rita neveléskutató előadására. Az előadás címe
Fejleszt, vagy butít? A képernyő és az internet hatásai – a függőség kialakulása és megoldásai.
Jövő szombaton, október 13-án lesz Fatimai engesztelő esténk! Ezért
13-án nem lesz reggel 7 órakor szentmise, hanem 16 órától fatimai rózsafüzért imádkozunk, 17 órától szentségimádás, 18 órától szentmise lesz
körmenettel. Az estét Orsós Zoltán csákánydoroszlói plébános vezeti.
Október 17-én, szerdán Tiszta Szerelem Imaestet tartunk, amelyre
sok szeretettel várjuk a Zalaegerszegen és környékén élő együtt járó párokat, jegyeseket, házasságra készülőket, fiatal házasokat és mindazokat,
akik szívesen imádkoznak őértük. A 18 órás szentmise után egy fiatal pár
tanúságtétele, majd szentségimádás lesz. Az imaest zárásaként egy szerény agapéra várjuk a résztvevőket.
Még lehet jelentkezni az október 20-ai buszos zarándoklatra Bécsbe, a
Pázmáneumba. Indulás a reggeli szentmise után a templom melletti parkolóból. Jelentkezni a Plébánia hivatalban lehet, részvételi díj 6100 Ft.
A Szent András Evangelizációs Iskola Mózes-kurzust hirdet október 1923 között a Szent Család Óvodában. Várják mindazokat, akik valamilyen
vezető szerepet töltenek be és ezt Isten segítségével kívánják végezni.
Részletek az interneten és a hirdetőtáblán.
Plébániánk október 27-én Egyházmegyei Családi Lelki Napot szervez
Családkapocs névvel. Érdekes programokkal várjuk mindazokat, akik szeretnének családjukkal, házastársukkal tartalmas napot eltölteni. Részletek
a hírlevélben és a hirdetőtáblán olvashatók.

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: 9-12 óra; kedd: 9-12 óra; szerda: 15-17 óra; csütörtök: 912 óra; péntek: 15-17 óra vagy telefonos egyeztetéssel
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Plébániai Hírlevél
2018. október 7.
Évközi 27. vasárnap

Nagyasszonyunk, hazánk reménye… Magyarok Nagyasszonya ünnepének kapujában

Budapest belvárosának szívében, a
világ forgatagától
jól elzárva van egy
gyönyörű kápolna.
Ahogy belép az
ember, nem csak
tudja, de érzi is,
hogy évszázadok
alatt, mennyi térd
koppant ott a földön, mennyi fohász
szállt Istenhez. Aki
belép, már megilletődik. Hátul a falon festmény, amelyen a katakombák
világának elrejtett, de annál csodálatosabb lelki erőműve elevenedik meg.
Szemünket le sem tudjuk venni a templom belső világáról. Szépen megőrzött padok sora, fa és műmárvány burkolat a falon, kazettás mennyezet, a
festett üvegablakon át beszűrődő napfény játéka, a tabernákulum díszes
ajtaja, a mennyezetről belógatott feszület elgyötört formája, és végül a
szentély lezárásánál fent a félköríves apszisban Magyarok Nagyasszonya a
gyermek Jézussal, mellette István és László királyunk Istent imádva térdel,
Máriát tisztelve fohászkodik…
Hat évet tölthettem el ennek a kápolnának reggeli homályában, nap
közbeni fényében, éjszakai csendjében. A budapesti Központi Papnevelő
Intézet kápolnája, amely az ott formálódó papnövendékek lelkiségét
meghatározó szentély, nem látogatható. Csak mesélni tudok róla.
Magyarok Nagyasszonyának az ünnepe ennek a kápolnának a búcsúnapja. Sem kisdiákként, sem gimnazistaként nem volt különösebb ha-

tása rám ennek az ünnepnek. Ám papnövendékként nagyon is belém ivódott. Eshetett bármilyen napra, akkor is csodálatos ünnep volt. Október
lévén, ilyenkor már egy hete, minden nap közösen imádkoztuk a rózsafüzért, az énekkarral már előre próbáltunk, a kápolna takarítását valahogy
még nagyobb átéléssel végeztük, a mise teljes ünnepélyességével nyitotta
meg az eget. Erre az alkalomra azokat a társainkat hívták meg a szeminárium elöljárói, akiket abban az évben, nyáron pappá szenteltek. Magyarok
nagyasszonya ezért mindig valahogy a célba érést jelentette a
központistáknak. „Igen, ő már pap lett, én is az akarok lenni!...” – ilyen,
vagy ehhez hasonló gondolataim szoktak lenni. Miközben erősödött bennem a tudat, hogy katolikus vagyok és magyar, mélyült bennem hogy
azonosuljak a ténnyel, hivatásomban is elkötelezettnek kell lennem.
Máriának ez az ünnepe mindig felvetette bennem annak gondolatát, hogy milyenné szeretnék lenni. Nem kell ehhez szeminaristának lenni,
gondolkozhatunk mi is mindannyian azon, milyen keresztény, milyen magyar, milyen hivatásban élő szeretnék lenni!

pocs - Családi Lelki Nap ismét egy jó lehetőség arra, hogy olyan ötleteket,
módszereket gyűjtsünk, amelyek segítségünkre lehetnek a hétköznapok
során, valamint lelkileg is töltekezhessünk. Érdekes, színes programokkal
várjuk mindazokat, akik szeretnének egy tartalmas napot eltölteni.
A részvétel ingyenes, de várjuk regisztrációjukat. Regisztrálni a
www.martinus.hu oldalon lehetséges.

Anyakönyvi hírek
Keresztelés
Sipos Panna: 2018. szeptember 30.
Sipos Kata: 2018. szeptember 30.
Isten hozta közösségünk új tagjait!
Temetés
Pintér Miklós István: 2018. október 5.
Nyugodjék békében!

CSALÁDKAPOCS - Egyházmegyei Családi Lelki Nap
INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje

A család a társadalom legkisebb egysége, amelyben a benne élők az
övéi között tanulhatnak meg először „elesni és felkelni”. Olyan nélkülözhetetlen közösség ez, ahol az életet az ember elsőként próbálhatja ki. De
a családi élet nem önmagától lesz örömteli, egymást építő dolog. A benne
élők (szülők, gyerekek, nagyszülők) közös munkája kell hozzá. A Családka-

Október 8, hétfő, Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, 7 óra: + Keresztszülők
Október 9, kedd, Szent Dénes püspök és társai vértanúk; Leonardi
Szent János áldozópap, 18 óra: + Anna és Zoltán szülők, + nagyszülők
Október 10, szerda, 18 óra: + Ferenc
Október 11, csütörtök, Szent XXIII. János pápa, 18 óra: + Géza édesapa, nagyapa
Október 12, péntek, 18 óra: + László férj, + Márta és Kálmán szülők
Október 13, szombat, 18 óra: + Szülők és hozzátartozók
Október 14, Évközi 28. vasárnap
7 óra: + Dervalics család + tagjai
8.30 óra (Bazita): Püspök atya szándékára
10 óra: + János és Erzsébet szülők
18 óra: + Kálmán édesapa, + József

