Január 17, csütörtök, Szent Antal apát,12 óra: Szabó Béla temetési
szentmiséje
18 óra: + Tibor
Január 18, péntek, Árpád-házi Szent Margit szűz,
10.30 óra: Takács Aranka temetési szentmiséje
18 óra: Hálából
Január 19, szombat, 7 óra: + Erzsébet és József szülők
Január 20, Évközi 2. vasárnap
7 óra: + Lajos férj, édesapa, + Anna és József szülők, nagyszülők
8.30 óra (Bazita)
10 óra: + Szülők, nagyszülők
18 óra: + Hozzátartozók
Január 20-án 16.30 órakor a Kórház kápolnájában Boldog BatthyányStrattmann László emlékére szentmisét mutat be Takács András kórházlelkész, melynek során a szent ereklyéjének elhelyezésére is sor kerül. Mindenkit szeretettel várnak!
Január 21-e és 25-e között kerül megrendezésre az Ökumenikus imahét.
Plébániatemplomunkban 22-én, kedden lesz imaóra, melyet Zsugyel Kornél
evangélikus lelkész vezet. A hét további menetrendje a hírlevélben és a honlapunkon olvasható. Templomunkban azon a héten reggel 7 órakor lesznek
a szentmisék.
Plébániánk falinaptára, valamint az egyházközségünk életét bemutató
Örömhír magazin megvásárolható az újságos asztalról.
Elkezdjük a jegyesoktatásokat! Kérjük, hogy mindazok, akik az idei esztendőben szeretnének egyházi házasságot kötni plébániánkon, jelentkezzenek jegyesoktatásra!
Február 16-án szervezzük meg idei plébániai bálunkat a Mindszenty Iskolában. Részletek a hírlevélben.
Az Alpha-kurzus keretei között „Nagy kérdések életről, Istenről, hitről”
címmel 10 alkalomból álló tanfolyam indul február 6-tól kezdve. A részvétel
ingyenes! Részletek a szórólapon és a hirdetőtáblán.
Örömmel adjuk hírül, hogy a Mária Rádió Savaria műsorán elindult heti
rendszerességgel a Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia műsora, a Szívhang. Köszönjük mindazok áldozatát, akik segítenek a műsorok megvalósításában!
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
idő: hétfő: 10-12 óra; kedd: 10-12 óra; szerda: 15-17 óra; csütörtök: 1012 óra; péntek: 15-17 óra vagy telefonos egyeztetéssel

Plébániai Hírlevél
2019. január 13.
Urunk megkeresztelkedése

„Császárnak, ami a császáré” – és mi a helyzet az
„egyházadóval”?
Nemcsak érzékeny téma, de
kényes kérdés is. Legalábbis nekem. Alapjában véve nem szeretek pénzezni, nem is tartom magamat pénzügyi szakembernek.
Maximum, talán annyira kell,
hogy értsek az anyagi dolgok kezeléséhez, amennyire – mondjuk
– egy családban kell érteni hozzá.
Hiszen mégiscsak egy plébániacsalád anyagi lehetőségeihez mérten
kell gazdálkodni.
A híveknek pedig jogos az az igényük, hogy tudni szeretnék, mire
költünk, mi miből teremtődik elő. Legfontosabb azt tisztáznunk, hogy
az egyházközségi hozzájárulás egy önkéntes felajánlás, amellyel a hívő
támogatja saját egyházi közössége működését. Itt a kulcsszó, hogy
sajátunknak érezzük az egyházközséget. Márpedig, amit sajátomnak
tudok tekinteni, azzal törődök. És mint minden közösségnek, a plébániának is megvannak a működéséhez szükséges kiadások. A befizetett
egyházközségi hozzájárulás teljes egészében a plébánia céljaira használjuk fel. Az egyházközségi hozzájárulás mértékét a szombathelyi
egyházmegye határozta meg, amely az éves nettó jövedelem 0,5 %-a.
Az egyházközségi hozzájárulás fizetését azoktól kérjük, akik önálló
jövedelemmel rendelkeznek már. Alacsony jövedelmű nyugdíjasok,
kismamák, ill. munkanélküliek esetében kedvezményes összeg megállapítására van lehetőség. A hozzájárulás mértékének részletei megtekinthetők a honlapunkon és a hirdetőtáblán.
A kertvárosban adószedő nem járja végig a lakásokat. Így amenynyiben ilyent tapasztalnak, fontos tudni, hogy nem plébániánk számá-

ra gyűjtenek adományokat. Szeretettel kérjük plébániánk híveit, hogy
az alább felsorolt módokon szíveskedjenek befizetni egyházközségi
hozzájárulásukat:
Személyes befizetés: személyesen a plébánia hivatalban és a sekrestyében szentmisék után. Február hónapban külön alkalmak lesznek
erre biztosítva.
Csekkes befizetés: Postai befizetésre használható csekkeket az újságos asztalról lehet elvinni. Illetve, akik jelzik, hogy ezzel a lehetőséggel kívánnak élni, azokhoz eljuttatjuk a csekket! Csekkes befizetés
esetén fontos a befizető nevének és címének pontos és olvasható
felvezetése, valamint hogy a csekk jobb felső sarkában található közlemény rovatba a befizető felírja, hogy „egyházközségi hozzájárulás”, valamint az évet, amelyre fizetni szeretne. Ezen felül, ha több
személy nevében fizet egy csekken, akkor azt is fel kell írni, hogy a
befizetőn túl kiknek a nevében fizet.
Banki átutalás: Ebben az esetben az átutalás közlemény rovatába
be kell írni a befizető lakcímét, a tényt, hogy egyházközségi hozzájárulás, az évet, amelyre fizet, valamint azok nevét, akik számára a
befizető mellett fizetni szeretne. A plébánia CIB banknál vezetett
számlájának banki adatai: Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia, 8900
Zalaegerszeg, Átalszegett utca 100. Bankszámlaszám: 1070011068015657-51100005.
Hálásan köszönünk minden adományt, amellyel hozzájárulnak plébániánk működéséhez!
ÖKUMENIKUS IMAHÉT
Ebben az évben is megrendezésre kerül az egész
Egyházban a keresztények egységéért tartott
ökumenikus imahét. Az imahét során minden
nap más-más templomba várjuk közös imádságra
városunk lakóit, hogy az egység felé vezető úton
együtt haladva munkáljuk Krisztus vágyának beteljesítését, hogy a világ keresztényei újra egyek lehessenek.
Az imádságos találkozók helyszínei:
Január 21. hétfő 18 óra: Mária Magdolna templom
Január 22. kedd 18 óra: Szűz Mária Szeplőtelen Szíve templom
Január 23. szerda 18 óra: Református templom
Január 24. csütörtök 18 óra: Evangélikus templom

Január 25. péntek 18 óra: Jézus Szíve ferences templom
EGYHÁZKÖZSÉGI BÁL
Február 16-án, szombaton 19 órától már ötödik alkalommal rendezzük meg plébániai bálunkat a Mindszenty iskolában. Az idei bál különlegessége, hogy az ’70-es, ’80-as évek retro világát próbálja felidézni.
Ehhez kérjük, hogy aki teheti és hajlandó egy kis mókázásra, szíveskedjen egy olyan ruhadarabot vagy kiegészítőt magára venni, amely
erre a világra jellemző. A bálra belépőjegyek kizárólag a Plébánia Hivatalban vásárolhatók meg. A belépő- és vacsorajegy ára 3000 Ft,
diákoknak 1500 Ft. Ebben az évben is várunk sütemény felajánlásokat, amelyet február 15-én és 16-án lehet majd leadni. Másfelől tombola-felajánlásokat is örömmel fogadunk, amelyeket a Plébánia Hivatalban lehet leadni hivatali időben. Mindazok, akik nem tudnak eljönni a bálra, támogatójegy vásárlásával segíthetik célkitűzésünk megvalósulását. Támogatójegyeket a Plébánia Hivatalban és a sekrestyében
lehet vásárolni. Szeretettel hívjuk tehát mindnyájukat plébániai bálunkra, hogy ebben az örömben is együtt vehessünk részt!
Anyakönyvi hírek
Keresztelés
Tóth Marcell: 2019. január 6.
Isten hozta közösségünk új tagját!
Temetés
Vangyia Istvánné Kulcsár Etel: 2019. január 7.
Herczeg Ottó József: 2019. január 9.
Dr. Szőcs Péter: 2019. január 11.
Nyugodjanak békében!

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje:
Január 14, hétfő, 7 óra: Élő édesanya
Január 15, kedd, Remete Szent Pál, 18 óra: + Szülők, nagyszülők és hozzátartozók
Január 16, szerda, 18 óra: Élő Márta és családja

