Október 16. szerda, Szent Hedvig szerzetesnő; Alacoque Szent Margit Mária
szűz, 18 óra: A Sütő család + tagjai
Október 17. csütörtök, Antiochiai Szent Ignác püspök és vértanú,
10.30 óra: Németh Zoltán temetési szentmiséje
18 óra: Ott és Simon család + tagjai
Október 18. péntek, Szent Lukács evangélista, 18 óra: + Margit és József szülők
Október 19. szombat, 7 óra:+ Erzsébet és László szülők
Október 20. Évközi 29. vasárnap
7 óra: + Lajos édesapa
8.30 óra (Bazita)
10 óra: + Anna feleség, édesanya
18 óra: + Férj, édesapa, nagyapa
Október 17-én Püspök atya meglátogatja plébániánkat. Az esti szentmisét követően alkalom nyílik a vele való kötetlen beszélgetésre, észrevételeik megvitatására.
A jövő vasárnap a püspöki konferencia rendelkezése szerint a missziók javára
gyűjtjük a perselyadományokat. Ugyancsak azon a napon a Mária Magdolna templomban 17.30-kor kezdődő szentmise keretében Barsi Balázs ferences atya tart
elmélkedést. Mindenkit szeretettel várnak!
Október 23-án 15.00 órakor ökumenikus Istentisztelet lesz a Zalaegerszegi
Evangélikus Templomban, melyet Stróber László apátplébános celebrál. Ezt követően 16.00 órakor az Ady utcai 56-os Emlékműnél lesz a városi megemlékezés.
Október 24-én, csütörtökön 17 órától a Szent Család Óvodában tart előadást
Uzsalyné Dr.Pécsi Rita neveléskutató Fontos vagy nekem címmel. Minden érdeklődőt szeretettel várnak!
Az altemplom ünnepek előtti nagytakarítására október 26-án, szombaton 9
órától kerül sor. Szeretettel kérjük az altemplomban nyugvó elhunytak hozzátartozóinak segítségét!
November 23-án, szombaton Lentiben kerül megrendezésre az Egyházmegyei
Családi Lelki Nap. Érdekes programokkal várják a szervezők mindazokat, akik szeretnének családjukkal tartalmas napot eltölteni. A programra előzetes regisztráció
szükséges. Részletek a hirdetőtáblán elhelyezett plakáton olvashatók.
Megjelent plébániánk magazinja, az Örömhír és a Martinus októberi száma,
melyek az újságos asztalról megvásárolhatók.
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. október 13. - Évközi 28. vasárnap

Kongresszusra hangoló
Mostanra már talán
sokakhoz eljutott annak
híre, hogy 2020. szeptember 13-20 között
Budapesten rendezik
meg az 52. Nemzetközi
Eucharisztikus
Kongresszust.
Miért kell kiemelni,
hogy nemzetközi? Jogos lehet a kérdés, hiszen, ha már valami
katolikus, vagyis egyetemes, akkor az egészen nehéz lenne elképzelni nem nemzetközinek. Ezért
talán inkább csak hangsúlyozni szeretnék, hogy most ez valóban nem csupán
egy részegyház, (Magyar Katolikus Egyház) saját ünnepe, hanem ide számos
országból várnak nagyon sok embert, hogy kifejezzük az Oltáriszentségben
köztünk élő Jézusba vetett hitünket.
Vannak, akik borsóznak a tömegrendezvényektől. Lehet, hogy nekik ez nem
igazán lesz vonzó program. Mégis bátorítunk mindenkit, hogy minél többen
legyenek részesei ennek az egész katolikus közösséget érintő eseménynek.
Az, hogy „eucharisztikus”, ez se ijesszen meg senkit! Ritkán használjuk ezt a
görög eredetű vallási szavunkat. Az eucharisztia szó szerint azt jelenti hálaadás. Az ősegyházban a szentmisét, a kenyértörés ünnepét nevezték eucharisztiának. Később már szinte csak a Krisztus testévé és vérévé átváltoztatott
kenyérre és borra használták ezt a szót. Manapság megint kezd elterjedni az a
tágabb értelmezés, hogy Eucharisztia mindaz, ami összegyűjt bennünket a
szent cselekményekre: szentmise, szentségimádás, az Úr lakomájában való
részesedés (áldozás). Ebből következik, hogy ez a rendezvénysorozat is magába foglal mindent, ami „hitünk szent titkával” foglalkozik. Jézus gyűjt most

egybe minket! Vallásos, hívő indíttatásból veszünk részt ezen. Azért, hogy még
ünnepélyesebb formában, még nagyobb közösséggel fejezzük ki hitünket.
Ja, a kongresszus szó is feladja a leckét… Ezt sem szoktuk sűrűn emlegetni,
főleg nem katolikus berkekben. Egy szakmai szimpóziumot, tudományos összejövetelt, eszmecserét stb. inkább tudok én is mögé gondolni. De így hívják,
mert többféle megjelenést szeretnének: tudományos értekezés, kulturális
találkozó, szentmisék, imaalkalmak, missziós lehetőség. Van ebben is valami
széleskörűség: nem csak bizonyos réteget hívnak erre, hanem minden korosztályt. Kétségkívül cél a demonstratív jelleg is. De elsősorban, talán, nem is kifelé, hanem egymás megerősítésére. Egymást megerősíteni a hitben, a Krisztushoz tartozás felemelő érzésében.
De addig sem lehetünk tétlenek!
1. Püspök atyák kérték, hogy lehetőség szerint vasárnapi szentmisékben imával emlékezzünk meg a kongresszusról! Közösen fohászkodjunk, hogy „az
egész világ lelki megújulására szolgáljon”.
2. Missziós kereszt érkezik Zalaegerszegre is! A 2006-os budapesti városmiszszióra készült egy hatalmas kereszt, amely Ozsvári Csaba ötvösművész alkotása. Azóta elhelyezték már rajta pl. Boldog Brenner János ereklyéit is! Emiatt még inkább sajátunknak érezhetjük, hisz János atya a mi egyházmegyénk vértanúja. Most ez a kereszt Egyházmegyénkbe érkezik. November 829-ig az Egyházmegye különböző városaiba jut el, hogy misszióra hívjon
bennünket, lelki egységbe kapcsoljon, lelkesítsen, hogy merjünk meghívni
másokat is a budapesti eseményekre. Zalaegerszegen november 22-25-én
lesz a Szent Mária Magdolna plébániatemplomban. Lesznek szép, ünnepi
programok, meghitt alkalmak, zenés dicsőítés, evangelizálás, Szentségimádás, virrasztás, csendes adorációs alkalmak. Menjünk el majd minél többen
a nagytemplomba!
3. A Mária Rádió Szívhang című műsora szó szerint hangol bennünket a kongresszusra: 52 vasárnapon keresztül, adásról adásra egy-egy teológiai tanítást hallhatunk az Oltáriszentséggel kapcsolatban. Az amúgy is színes műsorban tudományos igényességgel megfogalmazott üzenetet hallhatunk,
amelyeket Dolhai Lajos atya írt. A Szívhang adásanyaga visszamenőleg is
meghallgatható plébániánk honlapján!
4. Konferenciabeszéd sorozat. Barsi Balázs atyát kérte fel Stróber László atya,
hogy időről időre egy-egy tematikus beszéddel tanítson bennünket arra,
hogy mit is hiszünk, miként kell az Oltáriszentséghez viszonyulnunk.
5. Az Eucharisztia iskolája nevű sorozat. Plébániánkra érkeznek a Verbum Dei
közösség tagjai, hogy januártól kezdve 5 hónapon keresztül alkalomról alkalomra mélyítsék el tudásunkat, hitünket. Az előző évek valamelyikében már

volt hasonló, ami a Szentírás olvasására fókuszált. Most az Oltáriszentség van a figyelem középpontjában. Előzetes jelentkezések
alapján tud indulni a sorozat. Vagyis, kell most egy nagy elhatározás, hogy erre a havonként egy,
szombat délutánt érintő alkalomra
rendszeresen eljöjjünk. A dátumok
már meg is vannak: január 18.,
február 8., március 21., április 25.
és május 30.
14.30-tól kb. 19 óráig fog tartani.
Lesz ebben tanítás, szentségimádás, kiscsoportos megbeszélés és
szentmise. Nagyon hasznosnak és
szépnek ígérkezik. Jelentkezzük
majd erre is minél többen!
6. Rengeteg alkalom van, amikor
Szentségimádásra nyílik lehetőség templomunkban! Ünnepélyesebb, közös
ima alkalmak: minden csütörtökön a szentmise előtt 1 órával, elsőpénteken
szintén, hónap utolsó keddjén, minden hó 13-án 17órától. Ezen túlmenően
pedig személyes imára mindig betérhetünk a templomba.

Anyakönyvi hírek
Keresztelő
Babos Dóra: 2019. október 6.
Simon Gréta: 2019. október 6.
Horváth Lejla Lorena: 2019. október 6.
Tamás Heléna: 2019. október 12.
Isten hozta közösségünk új tagjait!
Temetés
Kelem Gyuláné Fenes Klára: 2019. október 11.
Nyugodjék békében!
INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje:
Október 14. hétfő, Szent I. Kallixtusz pápa és vértanú, 7 óra: + Gyula
Október 15. kedd, A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz szűz és egyháztanító, 18 óra: + Teréz és Imre testvérek és hozzátartozók

