Holnap, február 11-én, hétfőn, a betegek világnapján, a betegek
szentségében részesülhetnek mindazok, akik azt kérik. A holnapi napon kivételesen este 6 órakor lesz szentmise!
Jövő héten kerül megrendezésre a Házasság hete rendezvénysorozat, mely a házasság és a család fontosságára kívánja irányítani a figyelmet. Városunkban is egész héten, több helyszínen várják az érdeklődőket különböző programokkal. Templomunkban egész héten
17 órától imaösvény áll a házaspárok rendelkezésére. Csütörtökön
alkalmat biztosítunk a szülőknek, hogy időt tudjanak tölteni egymással, ezért gyermekeiknek szakképzett felügyeletet biztosítunk 16 és 20
óra között a plébánia közösségi termében. Aki szeretne élni ezzel a
lehetőséggel, jelezze a plébánia hivatalban. 17-én vasárnap az esti 6
órás szentmisében külön áldásban részesítjük a házaspárokat, utána
pedig meglepetés programja hívjuk őket. A programokkal kapcsolatos
részletek a hirdetőtáblán.
Fatimai esténk lesz szerdán, február 13-án, amelyet Mikolás Attila
salomvári plébános vezet. 16 órakor a fatimai rózsafüzért imádkozzuk
el, 17 órakor szentségimádási óra kezdőik, 18 órakor pedig szentmise.
Szeretettel várunk mindenkit!
Február 16-án szervezzük meg idei plébániai bálunkat a Mindszenty Iskolában. Kapunyitás 19.00 órakor, 19.30 órakor köszöntő,
majd előadások. Ezt követően vacsora és éjszakába nyúló kötetlen
együttlét. Örömmel fogadunk tombola-felajánlásokat és egyúttal kérjük, hogy aki süteménnyel tudja támogatni a rendezvényt, szíveskedjék azt péntek délután vagy szombat délelőtt leadni a plébánia hivatalban.
A Szent András Evangelizációs Iskola március 1-je és 3-a között
Emmausz kurzust szervez. Részletek a hirdetőtáblán, jelentkezési lap
az újságos asztalon található.
A hívek figyelmébe ajánlom egyházmegyénk havilapját, a
Martinust. Beszámolókat olvashatnak egyházmegyénk aktuális eseményeiről, interjúkat és lelkiségi írásokat is közöl a lap, amelyek bátorítást és útmutatást adnak a hitvalló keresztény élethez.
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:
9-12 óra; kedd: 9-12 óra; szerda: 15-17 óra; csütörtök: 9-12 óra; péntek: 15-17 óra
vagy telefonos egyeztetéssel

Plébániai Hírlevél
2019. február 10.
Évközi 5. vasárnap

„Beteg voltam és meglátogattatok” – így is lehetsz szuperhős!

Az
irgalmasság
testi
cselekedetei
között szerepel ez a
tény is, amit Jézus
végső ítéletről szóló
beszédéből a címben
idéztem. Ezek szerint
ez a cselekedet nem
amolyan
kegyes,
katolikus nagylelkűségből fakadó tett,
amely rendkívülisége
révén érdemet szerez nekünk, hanem
szinte parancs, kötelessége minden embernek, hiszen ezt fogják számon kérni rajtunk. Megtettük-e, vagy
elmulasztottuk? Márpedig, ha mindenkitől elvárható, akkor nem
rendkívüli, így aztán még érdekesebb, hogy miért kell akkor ennek egy
külön emléknapot szentelni? Hiszen 1992 óta február 11. minden évben a betegek világnapja.
Talán azért, mert a betegség, annak ellenére, hogy halandó embervoltunk velejárója, mégis minden esetben rendkívüli. A világnap
célja is az, hogy „Isten egész népe kellő figyelmet szenteljen a betegeknek, segítse elő a szenvedés megértését”. Tehát egyáltalán nem a betegségek világnapjáról beszélünk, hanem betegek világnapjáról. És
nem is egyszerűen csak arról, hogy vannak közöttünk betegek, hanem

arról a mélyebb üzenetről gondolkodunk, hogy miként válhat üdvösségünk részévé a szenvedések közepette megőrzött Istenhit, az alázattal elfogadott kiszolgáltatott helyzet, annak beismerése, hogy az
ember nem mindenható, a földi élet végességében a lehetőségek és a
kapott kegyelmek értékelése.
És emellett van még egy oldala is: azok, akik látogatják a kórházban
lévőket, akik imáikkal kísérik a betegeket, ők is sajátos kegyelmeket
kapnak. És erre is irányul ez a világnap, hogy ezáltal tudatosuljon
bennünk: küldetésünk van a betegekhez is.
Amikor ezeket a sorokat leírom, furcsa érzés van bennem. Mert itt
volt például, hogy templomunkban kilenc napon keresztül, külön imával lehetett volna készülni a betegek világnapjára, mégis talán 1-2
alaklom, ha volt, hogy részt vettem. Ez is mutatja, hogy valamiért nem
igazán szeretek még a betegség gondolatával sem foglalkozni. Nehezen szánom rá magamat arra, hogy bemenjek a kórházba, csak úgy,
meglátogatni embereket.
Lehetséges, hogy mindez azért van, mert Istennek hála, soha nem
voltam beteges, kórházba is csak pitiáner dolgok miatt voltam. Az
évek számának gyarapodása biztosan segít majd ebben is, de egy
ilyen emléknap nekem is jól jön, hogy tudatosítsam: a betegség, betegekért mondott ima és a beteglátogatás is egy lehetséges út, hogy
hőssé váljunk.

Csíksomlyóra látogat a Szentatya
Már bizonyára többen értesültek róla, hogy 2019. június 1-jén a
Szentatya szentmisét fog celebrálni ősi magyar kegyhelyünkön, Csíksomlyón. A szentmisét a csíksomlyói pünkösdi zarándoklatok mintájára készítik elő, azaz szabadtéren, a somlyói nyeregben mutatják be.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia bátorítja a magyarországi
híveket és minden jóakaratú embert, hogy minél többen köszöntsék
együtt a Szentatyát a csíksomlyói Szűz Mária-kegyhelyen, azon a földön, amely nekünk is kedves, és ahol a történelem folyamán először
tesz látogatást Szent Péter utóda. Egyházmegyénkből Szombathelyről
zarándokvonatok indulnak erre az eseményre.

Anyakönyvi hírek
Temetés
Dulfalvi Ervin: 2019. február 5.
Dulfalvi Ervinné Pénzes Aranka: 2019. február 5.
Kelemen Pálné Cseke Rozália:2019. február 7.
Károlyi Gáborné Szekeres Sarolta: 2019. február 8.
Nyugodjanak békében!

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje:
Február 11, hétfő, A Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária, 18 óra:
Gyógyulásokért
Február 12, kedd, 18 óra: + Ferenc édesapa
Február 13, szerda, 18 óra: + Szülők, + nagyszülők
Február 14, csütörtök, Szent Cirill szerzetes és Szent Metód püspök, Európa társvédőszentjei, 18 óra: + Nagyszülők
Február 15, péntek,
10.30 óra: Fekete Károlyné Horváth Katalin temetési szentmiséje
18 óra: + Lajos és Teréz szülők
Február 16, szombat, 7 óra: + Rozália és Erzsébet családtagok
Február 17, Évközi 6. vasárnap
7 óra: + József férj, édesapa, nagyapa
8.30 óra (Bazita): + Horváth Károly (+2.évf.)
10 óra: + Hilda édesanya
18 óra: Nagy és Németh család + tagjai

A mai vasárnapon is lehetőség van az idei egyházközségi hozzájárulások gyorsított befizetésére. Kérjük a Testvéreket, hogy amennyiben
lehetséges szíveskedjenek élni e lehetőséggel. Egyúttal hálásan köszönünk minden adományt, amellyel közösségünket támogatják.

