November 1, Mindenszentek ünnepe
7 óra: + Miklós és Kiss család
8.30: (Bazita)
10 óra: + Marianna és Győző szülők
18 óra: Miller és Halász család élő és + tagjai
Elérkeztünk a képviselőtestület választás második fordulójához. Kifüggesztésre került azok neve, akik közül szavazással a testület megválasztható. Hírlevélben mindenkiről olvashatnak pár sort, de szavazás előtt akár beszélgethetnek is a jelöltekkel, hogy jobban tájékozódjanak, megalapozott döntés
tudjanak hozni. A kihelyezett szavazólapon kérjük, maximum 5 nevet jelöljenek meg és dobják a postaládába. Szavazás határideje november 8, vasárnap.
Köszönjük mindazoknak a segítségét, akik részt vettek az altemplom ünnepek előtti nagytakarításában szombaton. Isten fizesse meg szolgálatukat!
A mai nap az esti szentmise után a Városi Vegyeskar ad koncertet templomunkban. A hangversenyre a belépés díjtalan, adományokat plébániánk
Karitász csoportja adventi adományosztására hálásan fogadunk.
Október 27-én, kedden szentségimádásra és közbenjáró imára várjuk a
testvéreket az esti szentmise után.
Jövő vasárnap – hónap első vasárnapja lévén – perselyadományaikat az altemplom bővítésére és közösségi ház építésére gyűjtjük. Ha fontosnak tartja
ennek a projektnek a megvalósulását, kérjük adományaival is segítse a munkálatokat!
November 1-jén, vasárnap lesz Mindszentek ünnepe. Azon a napon a vasárnapi miserend lesz érvényben. Mindenszentek és halottak napján szentmisék előtt és alatt is lesz gyóntatás.
Másnap, halottak napján reggel 7 órakor és este 6 órakor van szentmise az
altemplomban. Az ünnepekhez kötődően teljes búcsút is lehet nyerni, amelyet a tisztítóhelyen levő lelkek javára fel lehet ajánlani. Ennek feltételei: kegyelem állapota, szentáldozás és imádság a szentatya szándékára, valamint
november 1 és 8 között temetőlátogatás és ott imádság a meghaltakért, vagy
pedig halottak napján egy templom vagy kápolna meglátogatása és imádság,
valamint a szokásos feltételek.
Az altemplom az ünnepek alatt október 31-én, november 1-jén, 2-án 7
órától esete 19 óráig lesz nyitva.
Megjelent plébániánk magazinja, az Örömhír és a Martinus októberi száma, melyek az újságos asztalról megvásárolhatók.
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. október 25.
Évközi 30. vasárnap

Kislány az orgonánál
Nem elírtam Koós János közismert slágerének ismert sorát, hanem próbálom
most a helyzethez aktualizálni. Ugyanis
sokan meglepődtek, amikor hétköznapi
szentmiséinken orgonamuzsikát hallottak. Méghozzá nem is akármilyent! De
ezt már akár meg is szokhatták, hiszen,
mióta nincsen állandó kántorunk, azóta a
helyettesek is csodálatosan játszanak és
énekelnek. Ám a most megszólaló orgonahanghoz nem a már eddig megszokott énekhangok közül párosult egy
„kislány” éneke.
Persze most sem magától szólalt meg templomunk leghangosabb
eszköze. Valakinek oda kell ülnie mellé. És nem utolsó szempont, ha az
a valaki még ért is hozzá. És most Vissi Nóra ült az orgona mellé és
gyönyörű játékával kíséri a hívek imádságát, csilingelő hangjával segíti
a közös éneklést.
Bizony nagy izgalommal indul neki ennek a szolgálatnak, mert saját
bevallása szerint ő amatőr szinten űzi ezt a „sportot”. Mi viszont
örömmel vesszük, hogy jön. Hiszen már az is csodálatos, hogy érzett
magában annyi bátorságot, hogy megpróbálja. És – mint kiderült – anynyira nem is idegen tőle ez a fajta tevékenység: Nóra, ha csak teheti,
vasárnaponként a pusztaszentlászlói evangélikus gyülekezettel dicsőíti
Istent, nekik segít imádkozni, énekelni. Noha családjával ő maga is szokott szentmisére is jönni, mégiscsak most ismerkedik a liturgikus énekeink zenei kíséretével. Annyi biztos, hogy én odaülhetnék az evangélikus énekeskönyv, vagy a Szent vagy Uram kottasora fölé, akkor sem
tudnám kísérni az éneket. Így hát engem már túlszárnyalt.

Amúgy Nóra neve a zalaegerszegiek előtt nem ismeretlen, mert pl.
pár évvel ezelőtt egy zalaegerszegi tehetségkutató versenyen, a
„Zegasztár”-ban is megmérettette magát. Igaz akkor egy vonós hangszert ragadott magához, hiszen hegedűmuzsikával ajándékozta meg a
nagyérdeműt.
De bizony az is figyelemre méltó, hogy Nóri a Semmelweis Egyetemen tanul, szülésznő szeretne lenni. Jelenleg azonban passzív féléves,
ezért tud idehaza szolgálatot vállalni.
Így hát örülünk neki, hogy idehaza van és segíti, hogy még felemelőbb és méltóbb legyen liturgiánk. Köszönjük neki minden áldozatát és
Isten áldását kívánjuk itteni szolgálatához is!
Azonban újra előhozott belőlem egy gondolatot: imádkozunk-e
azért, hogy megoldódjon a kántorkérdés plébániánkon? Egyáltalán
értékeljük-e, hogy szép, igényes és méltó liturgiáink vannak, mert segítenek bennünket a kántorok? Mert bármennyire is úgy néz ki, hogy
minden meg van oldva, be kell vallanunk, hogy nem így áll a helyzet.
Plébániai közösségünknek még mindig nincsen fix kántora, így valahányszor arról van szó, hogy gyászmise, temetés, esküvő, ilyen-olyan
alkalom és szertartás, úgy kell összehalászni, hogy ki tud segíteni. Eddig
a kántorok jó szíve miatt tudtuk tartani azt, hogy vasárnaponta a megszokott időpontokban vannak a szentmisék. Mert bizony nagy segítség,
hogy Anikó Vasvárról, Melinda pedig a város másik feléből eljön és
segít. De mi lesz a nagy ünnepeken, hogyan lesz, ha két plébánia programjai egy időben vannak és nem tud jönni a segítség?
Persze nem kell aggodalmaskodni a holnap miatt, „elég a mának a
maga baja” /Mt 6,34/, de nem kényelmesedhetünk bele abba sem,
hogy majd lesz valahogy, „valaki majd megoldja!”
Most újra szeretném kérni közösségünk minden tagját, hogy erre a
szándékra is mondjon egy-egy fohászt! Hogy ne csak a Liszt rapszódiája
szóljon, hanem templomunkban is megvalósuljon a zsoltáros imája:
„Hajlékában dicsőítő áldozatot mutatok be, hangszeren játszva énekelek az Úrnak” /Zsolt 27,6/.
Anyakönyvi hírek:
Keresztelés:
Szőllős Máté Gergely: 2020. október 24.
Szőllős Bence Gábor: 2020. október 24.
Isten hozta közösségünk új tagjait!

Elsőáldozás - 2020.október 18.- Az alábbi fiatalok kezdték meg rendszeres szentségi életüket a szentgyónást és szentáldozáshoz járulást:
Babos Bálint
Belléncs László Dániel
Bors Anna Zoé
Burján Adél
Csatlós Gerda
Csegezy Bendegúz
Geiger Gréta
Hajba Ottó
Horváth Elina
Horváth Lilla
Horváth Luca Rebeka
Huszár Dóra
Huszár Kata
Kancsal Enikő
Katona Klarissza
Kele Loretta
Kovács Adél Izabell
Kovács Balázs
Kovács Mátyás Ferenc

Kutasi Ajsa Katalin
Lukács Izabella Franciska
Méhes Lara
Mónok Luca
Nagy Borbála
Németh Csongor Bence
Salamon Fruzsina
Sali Dávid
Sámson Patrik
Schneider Viola
Stummer Réka
Szántó Zoé
Székely Júlia
Takács Gergő
Török Dominik
Ugranyecz Flórián
Ujj Rebeka
Verebi Ádám
Zsoldos Angelina

Temetés:
Bencze Ferenc: 2020.október 20.
Hernádi Józsefné Mónok Mária: 2020.október 20.
Máté József Gyuláné Hencz Erzsébet:2020.október 21.
Gombos Gyula: 2020.október 22.
Nyugodjanak békében!

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
Október 26, hétfő, 7 óra: Samu József és családja
Október 27, kedd, 18 óra: + Flórián férj, édesapa
Október 28, szerda, Szent Simon és Szent Júdás Tádé apostolok,
18 óra: + János és Anna
Október 29, csütörtök, 18 óra: + József férj, édesapa
Október 30, péntek, 18 óra: + Gizella és Antal szülők, nagyszülők
Október 31, szombat, Boldog Romzsa Tódor püspök és vértanú,
7 óra: + Gyula férj, Magdolna és József szülők, nagyszülők

