Plébániai Hírlevél
2019. december 8.
Advent 2. vasárnapja

„Rorate, coeli desuper” – harmatozzatok magasságos egek!

Kérjük, hogy aki a kézműves foglalkozásokon részt kíván venni, az előkészületek végett szíveskedjen jelezni december 11-ig!

Gyermekként mindig
fehér
karácsonyról
álmodoztunk.
És
–
Istennek hála – nem
egysszer volt is benne
részünk.
Az
utóbbi
években viszont már
egyre
kevesebbszer
kapunk ilyen ajándékot.
Tudom,
hogy
felnőttek nem mindig
tudtak lelkendezni a
havazásnak, főleg, ha
egyértelmű volt, hogy feltétlenül útra kell kelni. Édesapám buszsofőrként,
leginkább az utasok épségéért aggódva, meg tudva, hogy mennyi plusz
munkát jelent pl. a buszt kibontani a hó fogságából, na ezek ismeretében
nem igazán tudott velünk együtt felhőtlenül öfülni a hónak.
De, ha már esett, nem volt mit tenni, hólapátorlás és természetesen
szánkózás, hócsata várt ránk. A hóember készítés már csak inkább
levezetés volt.
Most meg zengjük és énekeljük, hogy harmatozzon az ég. De úgy néz
ki, nem csak az édenünk, de az ég is be van még zárva (vö. Hozsanna
imakönyv 3. éneke), mert a Szent Miklós is gumikerekeken jöhetett, nem
kellett szán.
De miért is várjuk/vágyjuk annyira a havat? Egyrészt, mert a természet
szépsége mindig elvarázsol bennünket. Másrészt pedig, mert a hó fehérsége olyanfajta tisztaságot és ártatlanságot kölcsönöz a tájnak, amelyben
minden helyreállni látszik. És a rend, a tisztaság ma is érték. Éppen ezért,

miközben várjuk, hogy a felhők havat és Igazat hullassanak közénk, törekedjünk mi magunk is igazzá, megigazulttá válni. Ehhez nélkülözhetetlen,
hogy a gyónásunkat, lelkünk megtisztulását még idejében elvégezzük. Jó
alkalmak ehhez a roráte szentmisék, a fatimai engesztelő délutánunk,
vagy éppen a lelki napunk. Éljünk a bűnbocsánat lehetőségével! Még karácsony előtt…
Anyakönyvi hírek
Temetés
Kellner Tiborné Pap Mária Magdolna: 2019. december 5.
Jenvay Lóránt Kálmán: 2019. december 5.
Majoros Szabolcs: 2019. december 6.
Nyugodjanak békében!
INFORMÁCIÓK A HÉTRE
December 9, hétfő, A Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatása,
(áthelyezett ünnep!) 6 óra: + Kristóf kisfiú (+3.évf)
December 10, kedd, 6 óra: + Ferenc
December 11, szerda, Szent I. Damazusz pápa, 6 óra: + Cecília és Zsuzsanna keresztszülők, + Piroska és Rezső szülők
December 12, csütörtök, A Guadalupei Boldogságos Szűz Mária, 6 óra: +
Magdolna és Ferenc szülők
December 13, péntek, Szent Lúcia szűz és vértanú, 18 óra: Nagy család +
és élő tagjai
December 14, szombat, Keresztes Szent János áldozópap és egyháztanító, 6 óra: + Marx Gyuláné
December 15, Advent 3. vasárnapja
6 óra: + Szülők
8.30 óra (Bazita): Guth Nándor és neje: Kutasi Emília
10 óra: + István (+ 1.évf), + Róbert, + József és Ilona szülők
18 óra: + Etelka édesanya
Idén is a hétköznapi roráte szentmisék látogatásával készítjük Jézus
jászlát. Mindazok, akik eljönnek a hétköznap 6 órakor kezdődő szentmisére,
egy-egy kis szalmacsutakot dobhatnak Jézus jászlába, ezzel is szimbolizálva,
hogy áldozataink révén tudjuk Őt fogadni.

December 13-án, pénteken fatimai esténk lesz, amelyen meghívott vendégünk Várhelyi Tamás atya lesz Szentpéterfáról. 16 órától a fatimai rózsafüzért imádkozzuk el, 17 órától szentségimádási óra kezdőik, majd 18 órától
szentmise. Szeretettel hívjuk a Testvéreket a közös ünneplésre.
Adventben sok programra várjuk a kedves testvéreket. December 14-én
buszos zarándoklatot szervezünk Rábakethelyre, Boldog Brenner János vértanúságának helyére. Indulás 17.30-kor, Jelentkezés a plébánián!
December 15-én délután tartjuk Adventi lelki napunkat, melyet Tete Remis verbita szerzetes vezet. A program 15 órától kezdődik és az esti koncerttel zárul. Lesz benne elmélkedés, kiscsoportos program, ajándék párna készítés, mozaik rakás. Majd szentmise, este 19 órától pedig a Karitász javára ad
jótékonysági koncertet a Liszt Ferenc Iskola Régi Diákok Kórusa.
December 23-án, hétfőn 9 órától templomunk karácsonyi díszítéséhez
kérjük a Testvérek segítségét. Ez alakalommal férfiakat is várunk a fenyőfák
befaragásához!
Bátorítunk mindenkit, hogy még az advent folyamán szentgyónásunk elvégzésével készüljünk karácsony ünnepére. Ne hagyjuk az utolsó pillanatra a
bűnbocsánat ajándékának elnyerését sem!
Plébániai Karitász csoportunk a helyben élő rászoruló családok javára adventi adománygyűjtést szervez, amely során tartós élelmiszer és pénzadománnyal segíthetünk. Minden adományt a templomban lehet leadni.
Előre is hálásan köszönjük mindenki segítségét!
Kérjük mindazokat, akiknek családtagjai otthonukban szeretnék elvégezni
szentgyónásukat az ünnepek előtt, szíveskedjenek bejelenteni őket a plébánia hivatalban!
Plébániánk a Verbum Dei közösséggel közösen januártól kezdve 5 alkalomból álló programot hirdet Az Eucharisztia iskolája címmel. Minden hónapban egy szombaton alkalom nyílik, hogy a részvevők elmélyítsék tudásukat, hitüket és lélekben készüljenek a Nemzetközi Eucharisztikus Kongreszszusra is. Részletek a hirdetőtáblán olvashatók. A program előzetes jelentkezéshez kötött, melyet a plébánia hivatalban vagy a sekrestyében tehetnek
meg a jelentkezők.
Az Egyházmegye egylapos falinaptára, a Martinus és az Örömhír újság
legújabb száma, valamint plébániánk 2020-as falinaptára Böjte Csaba idézetekkel az újságos asztalról megvásárolható. A naptár előállítási költsége
1500 Ft.
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

