Jövő vasárnap, Advent 1. vasárnapján, a 10 órai szentmisében, valamint Bazitán a 8.30-kor kezdődő szentmisében megáldjuk a családok
adventi koszorúit, amelyeket a szentmise előtt a templomi adventi koszorú körül lehet elhelyezni.
A jövő vasárnaptól minden reggel 6 órától roráté szentmisék lesznek, így az adventben hétköznaponként nincsenek esti szentmisék.
Vasárnaponként pedig reggel 7 óra helyett 6 órakor lesz szentmise.
Hétfői és szerdai napokon a hajnali szentmise után zsolozsmát imádkozunk. Minden szerdán és szombaton a hajnali szentmisék gyertyás
szentmisék lesznek. Szombatonként lesz lehetőségünk arra, hogy a
szentmisék után egy kis szeretetvendégségen vegyünk részt. Köszönjük, hogy az előkészületeket plébániánk egy-egy csoportja magára vállalta!
December 8-án adventi lelki napot szervezünk. A programok délután kezdődnek. Szeretettel várunk mindenkit!
Az Emmánuel Közösség és a Martineum Felnőttképző Akadémia
"AVE” kurzust szervez elváltaknak, egyedülálló szülőknek Szombathelyen. A három hétvégéből álló programsorozat részleteiről a hirdetőtáblán olvashatnak. Jelentkezési határidő december 8.
Plébániai Karitász csoportunk adventi adománygyűjtése a helyben
élő rászoruló családok javára december 16-ig tart, amely során tartós
élelmiszer és pénzadománnyal segíthetünk. Minden adományt a templomban lehet leadni. Előre is hálásan köszönjük mindenki segítségét!
Még van lehetőség a jövő évre katolikus újság előfizetésére. Szíves
figyelmükbe ajánljuk az Újember és Keresztény élet hetilapokat, Képmás magazint, Szív újságot.
A megrendelt 2019-es kalendáriumok, amelyek átvehető a sekrestyében.
Szeretettel kérjük a Testvéreket, hogy akik még nem fizették be erre az évre egyházközségi hozzájárulásukat, szíveskedjenek azt megtenni a plébánia hivatalban, csekken vagy banki átutalással. Minden
adományt hálásan köszönünk!
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: 9-12 óra; péntek: 15-17 óra vagy telefonos egyeztetéssel

Plébániai Hírlevél
2018. november 25.
Krisztus, a mindenség királya

Novus rex, nova lex – Új király, új törvény
Nem
teológiai
tanulmányaim idejéből
maradt meg bennem
ez a latin mondat.
Gimnazista éveim alatt,
történelem órán többször hallottunk a tananyaggal kapcsolatban
egy-egy latin szólást,
amit olykor még napjainkban, a leghétköznapibb helyzetekben is
használunk. Szakál Eszter tanárnő páratlan
készséggel érzett rá
arra, hogy miként csepegtetheti belénk a
történelem ismeretein kívül azokat a plusz információkat, amelyek
valamit hozzáadnak az emberségünkhöz, építenek rajtunk. Egy ilyen
alkalommal hangzott el a fenti idézet.
Amikor akár európai viszonylatban, akár csak kis hazánk tekintetében is sűrűbben váltogatták egymást a királyok és a nevükhöz kapcsolva nyomukban újabb törvények láttak napvilágot, beletörődve
fogadta a nép: új király, új törvény. Nehéz lehet úgy berendezni egy
állam életét, és nehéz megszervezni egyéni életritmusunkat is, ha körülöttünk állandóan változnak a normák, keretek, szabályok. Micsoda
anomália lenne, ha egyik nap a szemafor piros jelzése még megálljt
parancsolna, másnap pedig ugyanez jelezné a szabad átkelés lehetősé-

gét, és mindez csak azért változna, mert éppen valaki úgy gondolja.
Stabilitás kell!
Jó tudni, hogy életünk Ura, a mi Krisztusunk egy olyan Király,
akinek szavai örök igazságok, törvényei örök szabályok. Őt, a mi hitünknek szikla alapját és biztos szegletkövét ünnepeljük Krisztus Király
ünnepén. Nem csak templomainkba vonul be győzedelmesen, hanem
otthonainkba, munkahelyünkre, hétköznapi életünkbe, a moziba, boltokba, orvosi rendelőbe és a tanterembe. Mindenhova. Tőle kaptunk
mindent, neki mindenhova jogosultsága van bemenni. „Emeljétek föl
fejeteket, kapuk, táruljatok föl örök kapuk: a dicsőség királya bevonul.
Kicsoda ez a dicsőség királya? A Seregek Ura a dicsőség királya”/Zsolt
22/. De érezzük, hogy ez bennünket is igazodásra sarkall. Életünket
hozzá és az ő törvényeihez kell alakítanunk. Így, életünket szándéka
szerint alakítva, formálva teszünk eleget a Bibliában olvasottaknak:
„Tetteitekkel magasztaljátok az örök Királyt” /Tób 13,7/!
Bárcsak már a mai napon minden ember, minden szív, minden
otthon királya a mi várva várt Királyunk lenne! „Kegyes Királyunk,
Krisztusunk, dicsér Atyáddal énekünk, a s Szentléleknek egyaránt dal
zeng örökre, szüntelen. Ámen.” (Zsolozsma himnusz, részlet)
Anyakönyvi hírek
Keresztelés
Forberger Korina Zoe Andrea: 2018. november 17.
Forberger Konor Ferenc: 2018. november 17.
Kovács Marcell: 2018.november 18.
Isten hozta közösségünk új tagjait!

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje:
November 26, hétfő, 7 óra: Jószándékra
November 27, kedd, 18 óra: + Julianna nagymama
November 28, szerda, Szűz Mária Szeplőtelen Szíve templom felszentelése, 18 óra: + Nagypapa
November 29, csütörtök, 18 óra: Hálából
November 30, péntek, Szent András, 18 óra: Élő Henriett és István

December 1 szombat, 7 óra: + Mária
December 2, Advent I. vasárnapja
6 óra: + László férj, édesapa
8.30 óra (Bazita): A Plébánia híveiért
10 óra: + Gizella és Dezső szülők
18 óra: + Galbavy család élő és + tagjai, + Sándor

Az egyházi év utolsó vasárnapján, november 25-én Krisztust, a mindenség Királyát ünnepeljük. Mivel a jövő vasárnap kezdődik az advent,
így most sok fontos információnk van az elkövetkező időszakra.
A mai vasárnap a püspöki konferencia rendelkezése szerint a Katolikus Karitász javára gyűjtjük a perselyadományokat.
A Szent Mónika közösség tagjai ma 17 órától találkoznak a kápolnában.
Szentségimádás és közbenjáró imádság lesz november 27-én, kedden az esti szentmise után.
November 28-án tartjuk templomunk felszentelésének évfordulóját. Ezen alkalommal egyházmegyénkben nálunk van Szentségimádási
nap. 10 órától este 6 óráig folyamatosan lesz alkalom, hogy akár csak
kis időre is, de betérjünk elcsendesedni és imádkozni. Aki tud vállalni
fix időpontban Szentségőrzést, kérjük, jelezze a sekrestyében!
Ugyancsak november 28-án a Mindszenty Gimnázium pályaválasztási tájékoztatóra várja a 8. osztályosokat és szüleiket 15 órától az iskolába. Minden ezzel kapcsolatos információ a hirdetőtáblán található.
A szentmisék előjegyzése 2019 júliusáig már megkezdődött a plébánia hivatalban. Egész évben, folyamatosan van lehetőség szentmisék
mondatására. Buzdítunk mindenkit, hogy egyéni imádságainkkal, áldozatvállalásokkal, búcsúk elnyerésével és szentmisék mondatásával is
segítsük élő és elhunyt hozzátartozóinkat.
Elsőszombaton, december 1-jén, a fatimai rózsafüzért imádkozzuk
el reggel 6 órától.
December 2-án, szombaton 14 órára adventi koszorúkötésre hívjuk
a családokat a kápolnába. A koszorúkhoz kérjük, hogy gyertyát hozzanak, a többi szükséges anyagot a plébánia biztosítja. Akinek szüksége
lesz rá, helyben is vásárolhat gyertyákat.

