A jövő vasárnap a püspöki konferencia rendelkezése szerint a miszsziók javára gyűjtjük a perselyadományokat.
A Szent András Evangelizációs Iskola Mózes-kurzust hirdet október
19-23 között a Szent Család Óvodában. Részletek az interneten és a
hirdetőtáblán.
Október 21-én 19 órától a Liget Társulat Godspell című zenés passiójátékát mutatja be templomunkban. A koncertre a belépés ingyenes, de az összegyűlt adományokat a Szent Család Óvoda javára kívánja a társulat felajánlani. Mindenkit szeretettel várunk! Ugyanezen a
napon, a délelőtt 10 órakor kezdődő szentmisén, az ifjúsági zenei szolgálatot is ők végzik! Várjuk az óvodás és kisgyermekes családokat!
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.
Plébániánk magazinjának, az Örömhírnek legújabb példánya, az
egyházmegyei Martinus októberi száma, valamint Kapiller Ferenc: Szeretetből szenvedni című könyve megtalálható az újságos asztalon. Szeretettel ajánljuk ezen kiadványokat a Testvérek figyelmébe.
Várjuk azon jegyespárok jelentkezését, akik jövőre szeretnének
egyházi házasságot kötni. Jelentkezni a plébániai hivatalban lehet,
egyéb információ olvasható a plébániai honlapunkon.
Újabb felolvasók jelentkezését várjuk! Feliratkozás a sekrestyében.
Mivel egyházmegyei Kalendárium ebben az évben nem jelenik
meg, ezért lehetőséget biztosítunk egyéb kalendáriumok megrendelésére. A választható példányok megtekinthetők és a kihelyezett lapon a
név megadásával megrendelhetők.
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 óravagy telefonos egyeztetéssel
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Plébániai Hírlevél
2018. október 14.
Évközi 28. vasárnap
Fiatalok, hit, és hivatástisztázás - Szinódus a fiatalokért

Miközben az októberi hónapban figyelmünket a szép
korúak felé fordítjuk,
Szent Péter székénél,
a Vatikánban, a püspökök testülete pedig
a fiatalokra próbál
figyelni, és keresik a
válaszokat olyan kérdésre, mint: Egyházunk miként tudja segíteni a fiatalokat, hogy hitünk útját járják, hogy
megtalálják, melyik az a hivatás, amelyben a leginkább meg tudják
tapasztalni, hogy Isten számít rájuk, mint hajdan az apostolokra és
tanítványokra, hogy a társadalmaknak miként kell reagálni arra a tényre, hogy a fiatalok összekuszálódott társadalomban élnek és növekednek.
A szinódus fogalmát és feladatkörét egyébként az a VI. Pál pápa
dolgozta ki, akinek szentté avatása a mai vasárnapon történik Rómában. A szinódus azt jelenti, hogy közös úton levés. Az 1965-ben alapított testület arra hivatott, hogy a világ minden országából akár több
püspök is érkezzen Rómába, ahol az Egyházra aktuálisan váró feladatokat beszélik meg, határozzák meg, hogy milyen irányba vezetik Isten
népét, a katolikusokat és a társadalmak felé milyen üzenettel szólnak.
A szinódusi atyák nem csak egymással vannak közösségben, hanem
útjuk közös Istennel, de közös a világ népeivel. Most pedig sajátosan a
fiatalokkal. Ezúttal tehát 15. alkalommal gyűlt össze a „szinódus”, hogy
együtt figyeljék az idők jeleit. Amikor Ferenc pápa megnyitotta a tanácskozást, akkor szorgalmazta, hogy reménnyel és méltósággal teli

jövőt kell biztosítani a fiatalok számára, ahhoz hogy a fiataloknak álmaik, reményeik és távlataik legyenek.
Hazánkból Palánki Ferenc, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye
püspöke és Kocsis Fülöp, görögkatolikus érsek mondja el, miként élnek, hisznek és gondolkoznak a (magyar katolikus) fiatalok. Palánki
püspök úr mondta: „A fiataloknak ne csak beszéljünk, hanem beszélgessünk is velük”! Ez vezessen bennünket is, hogy így tudjuk segíteni a
fiatalokat hivatások megtalálásában!
Anyakönyvi hírek
Elsőáldozás - 2018.október 7. - Az alábbi fiatalok kezdték meg rendszeres szentségi életüket a szentgyónást és szentáldozáshoz járulást:
Aranyosi Nimród
Bakos Regina
Baksa Jázmin
Bali Borbála
Bálint Zsombor
Benkő Csongor
Bocz Benjámin
Botár Dorina
Darabos Dániel
Fadgyas Blanka Anna
Ferenczi Lili
Füzi Fanni
Füzesi Dávid
Gasparik Máté Gábor
Harmath Bence
Hári Levente
Háry Dominik
Heller Sára
Hideg Máté
Horváth Dénes Márk
Horváth Emese Anna
Kálmán Dániel Ákos
Kálmán Luca

Kiss Bálint Benedek
Kovács Kíra
Kulcsár Lőrinc
Nadrai Balázs Boldizsár
Németh Márton
Németh Rebeka
Pais Dominik
Rakos Rebeka
Sebestyén Barnabás Mihály
Sipos Szebasztián Róbert
Soós Bercel Bulcsú
Soós Borka
Szakál Fruzsina
Szaller Gréta
Szegedi Csongor
Szili Magda
Takács Jázmin
Tóth Abigél
Tóth Júlia
Tóth Rebeka
Varga Ádám
Verebi Ákos
Vizy Luca

A Jóisten segítse elsőáldozóinkat!

Temetés
Magyar Gyuláné Vörös Amália: 2018. október 11.
Nyugodjék békében!
INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje
Október 15, hétfő, A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz szűz és
egyháztanító, 7 óra: + Munkatársak
Október 16, kedd, Szent Hedvig szerzetesnő; Alacoque Szent Margit Mária szűz, 18 óra: + Teréz és Imre testvérek és + hozzátartozók
Október 17, szerda, Antiochiai Szent Ignác püspök és vértanú, 18
óra: + Ida és nagyszülők
Október 18, csütörtök, Szent Lukács evangélista, 18 óra: Élő és +
családtagok
Október 19, péntek, De Brébeuf Szent János és Jogues Izsák áldozópapok és társaik vértanúk; Keresztes Szent Pál áldozópap, 18
óra
Október 20, szombat, 7 óra: + Erzsébet és László szülők
Október 21, Évközi 29. vasárnap
7 óra: + Rozália és Gergely
8.30 óra (Bazita)
10 óra: + Teréz nagymamák, + Albert és József nagypapák
18 óra: + Piroska és Rezső szülők,+ Cecília és Zsuzsanna keresztszülők
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 esti szentmise után
18.45kor egy fiatal pár tanúságtétele, majd szentségimádás lesz. Az
imaest zárásaként szerény agapéra várjuk a résztvevőket.

