November 28-án, csütörtökön lesz templomunk felszentelésének 15. évfordulója. Ezen alkalommal 10 órától Szentségimádási nap kezdődik. 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! Székely János püspök atya 18 órakor megáldja az altemplomban elkészült mozaikot, ezt követően pedig szentmisét mutat
be. A szentmise után szerény agapéra várjuk a testvéreket a kápolnában,
ahol lehetőség nyílik a kötetlen beszélgetésre, az elmúlt 15 évre való visszaemlékezésre. Sütemény felajánlásaikat hálás szívvel fogadjuk!
November 30-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.
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!
Plébániai Karitász csoportunk adventi adománygyűjtése a helyben élő rászoruló családok javára jövő vasárnap indul, amely során tartós élelmiszer és
pénzadománnyal segíthetünk. Minden adományt a templomban lehet leadni. Előre is hálásan köszönjük mindenki segítségét!
Szeretettel kérjük a Testvéreket, hogy akik még nem fizették be erre az
évre egyházközségi hozzájárulásukat, szíveskedjenek azt megtenni a plébánia hivatalban személyesen, csekken vagy banki átutalással. Minden adományt hálásan köszönünk!
Az Egyházmegye egylapos falinaptára, a Martinus újság novemberi száma
és jövő évi Katolikus Kalendárium az újságos asztalról megvásárolható, valamint megérkezett az Adoremus decemberi száma.
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: 10-12 óra; szerda: 15-17 óra; csütörtök: 9-12 óra; péntek: 15-17 óra vagy
telefonos egyeztetéssel

Plébániai Hírlevél
2019. november 24.
Évközi 34. vasárnap
Krisztus, a mindenség Királya

Egy templom, ahonnan forrás fakad
„Vidi aquam… Láttam,
hogy víz
tör elő a
templomból…” Ezt az éneket
énekeljük
húsvétkor,
a
keresztvíz készítésekor. Ezen
a héten, nekünk most
különösen
is
szépen
kibontakozik
ennek
a
mondatnak
az
értelme,
hiszen most hétvégén az
Eucharisztikus Kongresszusra készülve többször
elhangzott a Kongresszus
jelmondata:
„Minden
forrásom belőled fakad”
/Zsolt
87,7/.
Belőled,
mármint Krisztusból fakad
mindaz a forrás, amely élteti, táplálja hitünket. És most különösen is az
Eucharisztiára, az Oltáriszentségre gondolva ünnepeljük meg azt, hogy Jézus
„vándorlásunk társa lett”, és segíti mindennapjainkat, hozzá valóban
betérhetünk, hogy „nála maradjunk” /Jn 1,39/, mint Keresztelő János két
tanítványa. A Missziós Kereszt azért érkezett városunkba, hogy
egybegyűjtsön mindenkit Jézus köré, hogy mint aki két karját kitárja
átöleljen, egybeforrasszon „békességbe’ minden népet s nemzetet”.
De ünneplőbe öltöztetjük szívünket amiatt is, hogy ezen a héten lesz
templomunk felszentelésének 15. évfordulója. A templom, amely több, mint
egy épület. Lelki erőmű, amelyet egy forrásvíz hajt meg. Több, mint egy ház,
igazi otthona kicsiknek és nagyoknak, fiataloknak és öregeknek, ahol nem is
annyira a vérségi kötelék, mintsem a szeretet kapcsol össze minket és ültet le
mindannyiunkat egy asztal köré.
Ez a templom az a hely, ahonnan számunkra, itt élőknek, Krisztus

követőknek és Krisztuskeresőknek minden forrásunk fakad. Nem heccből
ragaszkodunk ahhoz, hogy ha csak lehet, ne szanaszét a nagyvilágban, hanem
a templomban kereszteljünk, itt legyünk elsőáldozók és részesüljünk a
bérmálás szentségében, templomban kössünk házasságot és ott legyen a
papszentelés is. Minden forrásunk belőle fakad…
A természetben sem létezik olyan, hogy mindenhol forrásra találunk.
Áldott, kiváltságos hely volt az mindig, ahol a víz a mélyből felszínre tört,
hogy útjára indulva ér, csermely, patak, folyó, folyam legyen, majd elérve
célját óceánok és tengerek vizébe torkolljon. Igen, azt is tudom, hogy van
Kőszegen olyan, hogy hét forrás, vagy Rómában a híres Trefontana, vagyis a
hármas forrás, de ezek a kivételek még inkább megerősítik a forrás rendkívüli
voltát.
Milyen is a forrás? Ma ez már sokak számára elképzelhetetlen, vagy a másik véglet, hogy túlontúl idealizált elképzelése van a forrásról. Mára még kis
hazánkban is szinte természetesnek vesszük már, hogy a víz a csapból jön,
vagy palackszám vehetjük. Az üvegeken szinte versenyszerűen egymásra
licitálva hirdetik, hogy hány ezer méter mélyről hozták fel csak nekünk azt a
vizet. Ellenben a forrás extrák nélkül is kincs tud lenni.
Forrással kapcsolatban van egy gyerekkori emlékem. Szénát forgattunk
szüleimmel a mezőn. Vad meleg volt már akkor is. Elfogyott a vizünk, amit
otthonról vittünk. Szüleink elküldtek minket, hogy hozzunk, mondván, apa
már valaha megmutatta nekünk az erdei forrást. De akárhogy kerestük, nem
találtuk a felszínre bugyborékolva előtörő vizet. Hiába akartunk inni, hiába
akartunk vinni. Nem találtuk a vizet. Aztán apa segített újból megtalálni, hol
is a forrás, melyik fa tövéhez közel. Mesélte, hogy régen külön feladata volt a
mezőőrnek a források folyamatos tisztogatása, környezetük kipucolása. Mára már se mezőőr, se forrás, vagy ha van is, az se a leggondozottabb. Kicsit,
mint a világ a mi Forrásunkkal: nem figyelünk rá, nem is megyünk el hozzá,
mert van palackos, meleg, ízesített, buborékos, azonnal fogyasztható. Ki kell
mernünk életünk Víz-lelő helyeit, inni belőle és hinni „minden forrásom belőled fakad.”
Szívhang – országosan hallható plébániánk rádió műsora!!!
Az országos Mária Rádiónál az elmúlt időszakban változások történtek és
ez magával hozta a, hogy a helyi szinten sugárzott adások is bekerültek az
országosan fogható műsorfolyamba. Így mostantól plébániánk műsora, a
Szívhang is hallgatható az FM 88,4-es frekvencián. Mivel a műsoridő szűkül,
ezért - terveink szerint – honlapunkon továbbra is egy bővebb műsoranyaggal találkozhatnak. Hálásan köszönjük továbbra is az önkéntes szolgálatot,
hogy műsorunk Önök által lehet sokszínű és érdekes!

Anyakönyvi hírek
Keresztelés
Hegedűs Hunor: 2019. november 17.
Isten éltesse közösségünk új tagját!
Temetés
Dr. Marx Gyuláné Dr. Baján Mária: 2019. november 19.
Bödei Antal: november 20.
Horváth Csaba: 2019. november 22.
Nyugodjanak békében!
INFORMÁCIÓK A HÉTRE
November 25. hétfő, Alexandriai Szent Katalin szűz és vértanú, 7 óra: +
István férj, édesapa, nagyapa
November 26, kedd, 18 óra: + Nagyapa
November 27, szerda,
8 óra: Szente Zsigmondné Kozma Emerencia temetési szentmiséje
18 óra: Hálából gyógyulásért
November 28, csütörtök, 18 óra: A Plébánia híveiért
November 29, péntek, 18 óra: + András, István testvérek és a Keresztes
család + tagjai
November 30, szombat, Szent András apostol, 7 óra: + András atya
December 1, Advent 1. vasárnapja
6 óra: + Magdolna és János szülők
8.30 óra (Bazita)
10 óra: + Anna és Ferenc nagyszülők, + fiúk: Ferenc
18 óra: + Margit és Ferenc szülők
A püspöki konferencia rendelkezése értelmében a mai vasárnap perselyadományait a Katolikus Karitász szeretetszolgálati munkájához gyűjtjük és juttatjuk
el.
Hivatali időben bármikor lehetőség nyílik szentmise szándékok
előjegyeztetésére a 2020. januártól júliusig terjedő időszakra. Ajánljuk fel a legszentebb áldozatot szeretteinkért, élő vagy elhunyt hozzátartozóinkért, vagy
valamely szándékra, hogy Krisztus áldozatának érdeméből nyerjenek meghallgatást kéréseink!
Aki megteheti, látogasson el a nagytemplomba, ahol folytatódik a Missziós
Kereszt ittlétéhez kapcsolódó programsorozat: 16.15-től Szentségimádás, 17
órától közös zsolozsma az esperesi kerület papjaival, 18 órától pedig ünnepi
szentmise lesz. Hogy minél többen tudjanak eljutni az esti szentmisére, ezért ma
a kertvárosi templomban 18 órakor nem lesz szentmise!

