HETI HIRDETÉSEK
A heti szentmisék rendje:
Augusztus 12, hétfő: 7 óra
Augusztus 13, kedd, fatimai este, 18 óra
Augusztus 14, szerda, 18 óra
Augusztus 15, csütörtök, Nagyboldogasszony, parancsolt ünnep, 18 óra
Augusztus 16, péntek, 18 óra
Augusztus 17 szombat, 7 óra
Augusztus 18, vasárnap, Bazita: 9 óra; Kertváros: 11 óra és 18 óra
Püspök atya előadása után szerény agapéra várunk mindenkit a templom
előtti téren.
A püspöki alapítási szentmiséről videofelvételt készítetünk, amelyet az elkövetkező meg lehet vásárolni DVD-n 800 Ft-os áron. A DVD-ből csak annyi
készül, amennyire igény van, így kérjük, hogy aki szeretné megvásárolni, iratkozzon fel a sekrestyében.
Augusztus 13-án, kedden fatimai esténk lesz, amely este 6 órakor kezdődik. A szentmisét követően körmenet és szentségimádás lesz.
Augusztus 15-én, csütörtökön, a Boldogságos Szűz Mária mennybevételét, Nagyboldogasszony ünnepét üljük, amely hazánkban parancsolt ünnep.
Ezen a napon este 6 órakor lesz szentmise.
A jövő vasárnap, augusztus 18-án lesz a pusztacsatári búcsú. Az ünnepi
szentmise 10.30 órakor kezdődik, s Kovács József, Egyházmegyénk újmisés
papja mutatja be. Szeretettel várják a zarándokokat.
Az augusztusi hétköznapokra szentmiseszándékok előjegyeztethetők a
sekrestyében.
Bazitán a következő szentmise augusztus 18-án, jövő vasárnap 9 órakor
lesz.
Az egyházmegye havilapjának, a Martinusnak augusztusi száma még
megvásárolható az újságos asztalról.
Négy hely megürült a novemberi szentföldi zarándoklatra, így még várnak
jelentkezőket az utazásra. Érdeklődni Tausz Rózsánál lehet.
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Plébániai Hírlevél
Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia,
Zalaegerszeg
2013. augusztus 11. – Évközi 19. vasárnap

Püspök atya látogatása
nagy jelentőségű plébániánk
életében, hiszen annak megalapítását követően ez az első
alkalom, hogy főpásztorunk
eljön hozzánk. Ez az alkalom
mindenekelőtt arra szolgál,
hogy vele együtt imádkozhassunk közösségünk minden tagjáért, s az Úr áldását
kérjük egyéni és közösségi
életünkre. De ne felejtsünk el
imádkozni mi is Püspök atyáért, aki lehetővé tette, hogy
plébániánk létrejöhessen, s
akinek tanításán és intésén
keresztül maga az Úr szól
hozzánk! Legyen jelen rendszeresen
imádságainkban,
hogy hűséggel és örömmel
tudja ellátni a rábízott feladatot, s jó pásztorunk lehessen! Az Úr áldja
és segítse őt!

Imádság Püspök atyáért
Urunk, Jézus Krisztus, Egyházad pásztora és feje! Kérünk téged, segítsd püspökünket áldásod erejével, hogy számunkra téged helyettesítsen, és buzgóságával lelkesítsen minket.
Szeretetével és példás életmódjával tanítson meg bennünket az
evangéliumi igazságra, hogy korunkban kereszténynek lenni elsősorban annyit jelent, mint:
sohasem a kizsákmányolók, hanem mindig a szegények, az elnyomottak között lenni;
soha és sehol az erősek, a hatalmaskodók, hanem mindig és mindenütt a gyengék, a kiszolgáltatottak mellé állni;
sohasem a gyávák és megalkuvók, hanem mindig az őszinték és
bátrak között lenni;
soha és semmiféle körülmények közt nem az igazságtalansággal,
hanem mindig és minden körülmények között az igazságosság mellett
megmaradni.
Adj, Urunk, püspökünknek jóságos, megértő szívet, hogy mindig
őszinte bizalommal fordulhassunk hozzá.
Érezzük meg valamennyien: püspök atyánk szeret minket, szívén viseli a gondokat, melyeket éppen mi rakunk a vállára.
Engedd meglátnunk, hogy főpásztorunk minden áldozatot kész
meghozni értünk, s főképp azokat veszi pártfogásba, akiknek papi
munkáját különösképpen is terhek és megpróbáltatások kísérik.
Add, Urunk, hogy püspök atyánk türelmével erősítsen, imáival áldást esdjen, tanításával irányítson, és a te szent népeddé neveljen
bennünket! Ámen.

Adoremus
Az Új Ember Kiadó hónapról hónapra megjelenteti Adoremus című
kiadványát, amely minden napra tartalmazza a szentmise imádságait
és szentírási olvasmányait. Emellett az ünnepelt szentek rövid életrajza, néhány általuk írt gondolat is található benne, melyet kiegészíte-

nek a minden napra szóló elmélkedések is. Az Adoremust jól használhatják azok, akik hétköznaponként is járnak szentmisére, mert jó felkészülést jelent a napi szentmiséhez, valamint a liturgia során követni
tudják a zsoltárválaszokat. Azok is jól hasznosíthatják, akik nem tudnak
hét közben eljutni szentmisére, de szívesen átimádkoznákelmélkednék a napi olvasmányokat. Végül jól használhatják a betegek,
akik segítségével közel érezhetik magukhoz a templomban ünneplő
közösséget.
A havonta egyszer megjelenő Adoremus ára 490 Ft. Plébániánkon
annyi példányt rendelünk belőle, amennyien előfizetik. Aki hosszabb
időn keresztül minden hónapban szívesen előfizetné az Adoremust,
kérjük, hogy a sekrestyében érdeklődjön!

Plébániánk telefonszáma
A héten sikeresen bekötötték a plébániai központba a telefont.
Plébániánk telefonszáma 92/320-626. Az üzenetrögzítő még egyelőre
nem működik, de hamarosan üzenetet is lehet majd hagyni ezen a
számon.

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés
Hartwig Anna – Jacopo Codenotti: 2013. augusztus 10.
Isten éltesse az új házaspárt!
Temetés
Tölgyesi László Ferenc: 2013. augusztus 7.
Adj, Uram, örök nyugodalmat neki!

