December 23-án, hétfőn 9 órától templomunk karácsonyi díszítéséhez
és takarításához 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!
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 Kongresszusra 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. Két fajta karácsonyi gyertya is megvásárolható a bejáratnál elhelyezett kis asztalról. Figyelmükbe ajánljuk továbbá Barsi Balázs atya 2 könyvét, az Adventben élünk és a Gyermek született nékünk! című kiadványokat. Mindkettő megvásárolható az újságos asztalról.
Az Adoremus januári száma átvehető a sekrestyében.
Az ünnepek alatti szentmisék rendje a hirdetőtáblán. Tájékoztatjuk a
kedves Testvéreket, hogy a két ünnep között nincs hivatali szolgálat. Sürgős
esetben e-mailen és telefonon tudnak bennünket elérni.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszusra való felkészülés jegyében az elsőpéntekek megtartására
buzdít. 2020 januárjától 9 elsőpénteken arra hívja a katolikus híveket, hogy
végezzék el együtt a nagykilencedet, ezzel is felemelve szívünket és nemzetünket az Úrhoz.
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. december 15.
Advent 3. vasárnapja - Öröm vasárnap

Rózsaszín, vagy amit akartok…
Úgyis fekete-fehérben
nyomtatjuk,
akkor
meg
minek most
ezzel erőlködni?
Meg
amúgy is, nem
teljesen mindegy,
hogy
most milyen
színű az a
gyertya?
Na
meg,
atya, kérem,
nézzen szét a
saját háza tájékán! Mármint az Egyháza tájékán! Látja, ott sincsen egység és összhang a
kérdést illetően, hiszen egyik templomban piros az a harmadik, másikban
meg rózsaszín, van, ahol mind a négy fehér, csak a masnik színesek! Akkor
most?...
Mint valami sorozatlövő, úgy bombázott érveivel, kérdéseivel, kétkedésével a kedves kis hittanos. És mit is mondhat az ember eme logikus, egy
kicsit túlontúl kritikus és cinikus, de mégis csak ésszerű felsorolásra? Igazad
van! Teljesen mindegy. De mégis kell valamiféle üzenettel bírnia annak,
amit csinálunk! Nem elég az, hogy valami szép, hiszen, akkor nyugodtan
tehetnénk oda egy tájképet is, mert az is szép. De üzenete van a koszorúnak, üzenete van a négy gyertyának, sőt még a színének is üzenete van. És,

aki azt akarja, hogy a szimbólumok világát felhasználva valami többlet jelentést is akarok adni annak, amit csinálok, akkor él ezzel a lehetőséggel!
Szép, és elegáns a hófehér gyertya, a zöld fenyőn amúgy is olyan nagyon
szép kombinációt alkot. Vagy éppenséggel a méhviasz színű, vagy egyenesen valódi viaszból készült gyertya is sokatmondó tud lenni. Kérdés, hogy
csak szép-e, vagy beszédes is? A piros színű harmadik gyertya nem csak,
hogy üzenetet hordoz, hanem szinte egy valóságos regény, történelem
könyv, példabeszéd, hősiesség, hivatás! Hiszen a Szombathelyi Egyházmegyében 1957óta hol kisebb, hol szélesebb körben emlékeznek meg Boldog
Brenner János atya vértanú haláláról, aki advent harmadik vasárnapjára
virradóan halt meg Szentgotthárd határában gyilkos kezek 32 késszúrása
által. Mennyi-mennyi tanulnivalót súg az a pislogó gyertyaláng, amely piros
színű gyertyán imbolyog!
De a rózsaszín is gazdag szimbolikával bír: adventi készület furasága,
még nem ünneplős fehér töri meg a bűnbánat lilájának már-már lehangoló
mélységét, hanem rózsaszín. Még nincs kitörő öröm, de van ami segít túllépni az adventi bűnbánat feletti szomorúságon: örülhetünk! Van okunk az
örömre!
Öröm vasárnapja van! Most, amikor már kezd agyunkra menni a sok
giccses zene rádióban, üzletekben, utcákon és tereken, minek örüljek?
Minek örüljek, amikor az ajándékvásárlás teljesen lefáraszt?
Minek örüljek, amikor előre félek, hogy hogyan oldjuk meg a vendégsereg fogadását, meg a rokonlátogatások körét?
Minek örüljek, hiszen ami rám vár, az sütés-főzés, készülődés, takarítás,
vásárlás, szervezés, evés-ivás, veszekedés?
Ezek miatt valóban nem tudunk örülni.
De, talán azért nem is nagy gond, mert nem erről szól karácsony!
Amiről szól, annak örülhetünk! Sőt annak örülnünk kell! Jézus születésének ünnepe már nagyon közel van!
További áldott adventi készületet!
Anyakönyvi hírek
Keresztelő
Bende Mátyás, 2019.december 8.
Isten hozta közösségünk új tagját!

Temetés
Magyar Ferencné Vízlendvai Margit: 2019. december 10.
Kovács Istvánné Mihók Anna: 2019. december 13.
Nyugodjanak békében!

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje:
December 16, hétfő, 6 óra: Hálából
December 17, kedd, 6 óra: Hálából
December 18, szerda, 6 óra: + Margit és Zsigmond szülők és nagyszülők
December 19, csütörtök, 6 óra: + Férj, édesapa, nagyapa
December 20, péntek, 6 óra: Wéber és Péntek család élő és + tagjai
December 21, szombat, 6 óra: + József
December 22, Advent 4. vasárnapja
6 óra: + Jenő és Anna nagyszülők
8.30 óra (Bazita)
10 óra: + Elvira és Gyula szülők, + élő Tamás
18 óra: + Etelka és Lajos szülők, nagyszülők
Ma 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 Vegyeskar. Ezzel a hangversennyel zárul
plébániai Karitász csoportunk adventi adománygyűjtése. Hálásan köszönjük
mindenki segítségét!
December 21-én, szombaton a Koraszülöttmentő és gyermekintenzív
alapítvány javára süteményvásárt rendeznek a Dísztéren. A befolyt összegből egy speciális vérnyomásmérőt szeretnének megvásárolni, illetve olyan
eszközöket, ami a korán született kisbabák életmentéséhez szükséges.
Mindenkit szertettel várnak a szervezők!
December 22-én, jövő vasárnap, az esti szentmisét követően folytatódik a Szent Rita imakilencedünk. Várunk mindenkit, hogy Szent Ritát kérjük
reménytelennek látszó kérdések megoldására.

