köszönjük mindenki segítségét, aki közreműködik a szórólapok terjesztésében! A Jóisten fizesse meg minden fáradozásukat!
Tájékoztatjuk a kedves Testvéreket, hogy a Plébánia Hivatal nyitva tartási ideje január 1-jével megváltozott. Hosszabb időkeretet biztosítunk, hogy
hivatali ügyeiket elintézhessék. Részletek a hirdetőtáblán és honlapunkon
olvashatók.
Előre jelezzük a Testvéreknek, hogy január 26-án, vasárnap és az azt követő két vasárnapon valamennyi szentmise után lehetőség nyílik a 2020.
évi egyházközségi hozzájárulások gyorsított befizetésére. Kérjük a Testvéreket, hogy amennyiben lehetséges szíveskedjenek élni e lehetőséggel.
Egyúttal hálásan köszönünk minden adományt, amellyel közösségünket
támogatják.
Február 22-én szervezzük meg idei plébániai bálunkat a Mindszenty Iskolában. A bál témája ezúttal: 80 nap alatt a föld körül – avagy utazás földön, vízen, levegőben. Bátorítok mindenkit, hogy jöjjenek el, töltsünk el
közösen egy felhőtlen, boldog estét! Gyakran megeshet, hogy azokkal,
akikkel a templomban amúgy alkalomról alkalommal látjuk egymást, ilyenkor nyílik lehetőség egy jó beszélgetésre, egymás jobb megismerésére,
kapcsolatok kiépítésére. Belépőjegyeket és támogatói jegyeket a plébánia
hivatalban lehet vásárolni. Örömmel fogadunk tombola-felajánlásokat is,
amelyeket szintén a hivatalban lehet leadni.
Elkezdjük a jegyesoktatásokat! Kérjük, hogy mindazok, akik az idei esztendőben szeretnének egyházi házasságot kötni, jelentkezzenek a plébánia
hivatalban!
Megérkezett a Martinus újság januári száma, amely az újságos asztalról
megvásárolható.
Plébánia Hivatal nyitvatartási ideje:
Hétfő:
9-12 óra
Kedd:
10-12; 14-16 óra
Szerda:
10-12; 14-17 óra
Csütörtök: 10-12; 14-17 óra
Péntek:
10-12 óra
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: 10-12; 14-16 óra;
szerda: 10-12; 14-17 óra; csütörtök: 10-12; 14-17 óra; péntek: 10-12 óra vagy telefonos
egyeztetéssel

Plébániai Hírlevél
2020. január 12.
Krisztus Urunk megkeresztelkedése

„Csillag vagy fecske” – vagy ma mi van az égen?
Az egyházi év körforgásának pezsgő, ünnepet ünnepre halmozó karácsonyi időszaka véget ér. A mai nappal az évközi időszak veszi kezdetét.
Persze az első mindig extra. Így
most mi is Krisztus Urunk megkeresztelkedését ünnepeljük. Ezért
az évközi első nem is annyira egyszerű, amolyan átlagos vasárnap.
Ma még ünnepi fehér a miseruha,
de - azt gondoltuk - évközi időnk
hétvégéin majd jönnek a zöld vasárnapok és a „szürke hétköznapok”.
És nem! Mert valahogy az ünnepek csodás hangulata után szinte álomszerű lett volna, ha végre
tényleg meghallgatjuk az angyalok
énekét, és nem csak énekeljük,
hanem meg is valósítjuk: „békesség a földön a jóakaratú embereknek!”
De jó dolgunkban már ezt sem
bírjuk ki! Gondol egyet valaki és indítják a drón torpedót, válaszul valaki
más is gondol egyet és repülnek a rakéták. És az embernek olyan érzése
támad, hogy mintha az a „gondol” egyik fél részéről is, meg másik oldalról
is kimaradt volna. Ész nélkül lövöldözhet bárki…?
És az égen már nem a napkeleti bölcsek által látott csillagot keressük, a
Kispál Borz együttes furcsa énekében szereplő másik emberre nem azt

mondjuk „este csillag voltál nappal meg fecske”, hanem az égen rakéták
húznak keresztül, az emberekben pedig sokak ellenséget látnak.
Lehet itt nagyszabású klímavédelem, meg környezettudatos gondolkodás, ha közben egymással harcban állunk, s ember az embernek farkasa
lesz. És mindezt karácsony után pár héttel!
Jókor jön az ökumenikus imahét, mert van miért imádkozni és nagy szó,
hogy most KÖZÖSEN! Ha már mi is és ők is fontosnak tartjuk, hogy együtt
lépjünk egy cél érdekében, akkor valóban élő a remény, hogy lesz is belőle
valami.
Ökumenikus imahét 2020
Ebben az évben is megrendezésre kerül az egész Egyházban a keresztények egységéért tartott ökumenikus imahét. Az elmúlt évek hagyományát
folytatva a zalaegerszegi keresztény közösségek is bekapcsolódnak a közös imádságba.
Az imahét során minden nap más-más
templomba várjuk közös imádságra városunk lakóit, hogy az egység felé vezető
úton együtt haladva munkáljuk Krisztus
vágyának beteljesítését, hogy a világ keresztényei újra egyek lehessenek.
Az idei esztendőben közös összefogással adakozunk a zalaegerszegi evangélikus testvérek közösségi termének
felújítási munkálataira.
Az imádságos találkozók helyszínei:
Január 20. hétfő
Január 21. kedd
Január 22. szerda
Január 23. csütörtök
Január 24. péntek

18 óra
18 óra
18 óra
18 óra

Mária Magdolna plébániatemplom
Református templom
Jézus Szíve ferences plébániatemplom
Evangélikus templom
Szűz Mária Szeplőtelen Szíve
18 óra
plébániatemplom

Az imahét rendezvényei miatt a plébániatemplomban azon a héten
minden hétköznapi szentmise (szerda kivételével) reggel 7 órakor kezdődik.

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje:
Január 13, hétfő, Hiláriusz (Vidor) püspök és egyháztanító, 18 óra: +
György és Julianna
Január 14, kedd, 18 óra: + Szülők, nagyszülők és hozzátartozók
Január 15, szerda, Remete Szent Pál, 18 óra
Január 16, csütörtök,
8 óra: Rózsás Eszter temetési szentmiséje
12 óra: Bukics János Sándor temetési szentmiséje
18 óra: + Borbély Zoltán és + Kovács Valéria
Január 17, péntek, Szent Antal apát, 18 óra: + Vaski Ferencné
Január 18, szombat, Árpád-házi Szent Margit szűz, 18 óra: Hálából
Január 19, Évközi 3. vasárnap
7 óra: + János és Ilona
8.30 óra (Bazita): + Ferenc férj, édesapa, nagyapa
10 óra: + Ernő férj, édesapa, nagyapa és + nagyszülők
18 óra: + Ida és nagyszülők
Január 13-án, hétfőn fatimai esténk lesz, amelyet Tüske József atya,
tornyiszentmiklósi plébános, aranymisés áldozópap vezet majd. 16 órától a
fatimai rózsafüzért imádkozzuk el, 17 órától szentségimádási óra lesz, 18
órakor pedig szentmise és Mária-ájtatosság kezdődik. Nagy szeretettel várunk mindenkit! Azon a napon nem lesz reggel 7 órakor szentmise.
Templomunk karácsonyi díszítésének elbontásához kérjük a Testvérek
segítségét. A fenyőfák elbontása miatt a férfiakat is várjuk január 18-án,
szombaton 8 órára. Előre is köszönjük segítségüket!
Azon a napon, délután 14 óra 30-kor elkezdődik Az Eucharisztia iskolája
című programsorozat. Sok szeretettel várjuk a korábban regisztrált jelentkezőket! Mivel a program szentmisével zárul, azon a napon nem lesz reggel
7 órakor szentmise.
Ennek az évnek a kezdetén is szeretnénk minden, plébániánk területén
élő család otthonába eljuttatni egy levelet, amelyben rövid beszámoló található elmúlt másfél évünkről, valamint jövőbeli terveinkről. A levelek célba juttatásához kérjük a Testvérek segítségét. A vállalkozó kedvű önkéntesek a sekrestyében vehetik fel a borítékokat, hogy egy-egy utcát vállalva
eljuttassák az otthonokba a levelet. Aki csak néhány helyre tudja eljuttatni,
kérjük, ő is jelezze, így többen összefogva is tudnak apostolkodni. Hálásan

