Július 26, szombat, Szent Joachim és Szent Anna, a Boldogságos
Szűz Mária szülei, 7 óra: Hálából a Szűzanyának
Július 27, vasárnap, Évközi 17. vasárnap
8.30 óra: (Bazita): + Gáspár Lajosné és anyósa Gizella
10 óra: + Margit és Ferenc szülők (+ 20. évf.) és János testvér
(+ 2. évf.)
18 óra: + Rozália, Vendel és keresztszülők
A jövő vasárnap lesz a Magyar Autóklub zalaegerszegi szervezetével közösen szervezett esemény: a közlekedési eszközök megáldása,
amelyre a délelőtti szentmise után kerül sor. Szeretettel várjuk a testvéreket autójukkal, motorkerékpárjukkal vagy kerékpárjukkal együtt.
A Mária-tisztelők Szeretetláng fesztiválja lesz augusztus 30-án 9-18
óra között Máriaremetén, amelyre autóbuszt indítunk. A találkozó
részletes programja a Hírlevélben szerepel. Az autóbusz viteldíja: 5
000 Ft, jelentkezni Tausz Rózsánál lehet a sekrestyében.
A Mária Rádió által szervezett vasvári gyalogos zarándoklatról információ található a Hírlevélben és honlapunkon.
A plébániai Karitász-csoport 1 db fekete íróasztalt tud felajánlani.
Érdeklődni a Karitász-csoport vezetőjénél lehet.
A Martinus júliusi száma 150 Ft-ért vásárolható meg. A Karitász
magazinja, az Adásidő, valamint a Mária Rádió programfüzete ingyenesen elvihető az újságos asztalról.
Honlap

Facebook

Hírlevél

Imacsoport

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: kedd: 10-12 óra; szerda: 16-17 óra; csütörtök: 10-12 óra; péntek: 1617 óra vagy telefonos egyeztetéssel

Plébániai Hírlevél
2014. július 20.
Évközi 16. vasárnap

Közlekedési eszközök megáldása
Szent Kristóf napjához kapcsolódóan a Magyar Autóklub és plébániánk szervezésében a közlekedési eszközök megáldására kerül sor
július 27-én, jövő vasárnap, a 10 órai szentmise után.
A szentmisére várjuk a közlekedőket autóikkal, motorkerékpárjaikkal és kerékpárjaikkal együtt, hogy együtt kérhessük Szent Kristófnak,
az úton levőknek védőszentjét.

Autóbusz indul a Szeretetláng fesztiválra
Augusztus 30-án, szombaton rendezik meg
a Mária-tisztelők találkozóját, a Szeretetláng
fesztivált Máriaremetén. A találkozóra autóbuszt indítunk, amelyre már lehet jelentkezni.
A Mária-tisztelők Szeretetláng fesztiválja
lesz augusztus 30-án 9-18 óra között Máriaremetén, amelyre autóbuszt indítunk. A találkozó
programjában szerepel rózsafüzér imádság
Kemenes Gábor atya vezetésével, lesz elmélkedés Guido Martirani atyával, országfelajánlás
Esterházy László atya vezetésével, zenés tanúságtétel Sillye Jenővel. Délután pedig Böjte Csaba tart előadást. A napi
programot szentmise és szentségimádás zárja. Az autóbusz viteldíja: 5
000 Ft. Jelentkezni Tausz Rózsánál lehet a sekrestyében.

A Mária Rádió gyalogos zarándoklata
A Mária Rádió országos gyalogos zarándoklatot szervez 1Úton
címmel a Mária Út különböző szakaszain. A zarándoklat 2014. augusztus 16-án, szombaton lesz, úti célja Vasvár.
Mind keleti, mind nyugati irányból is indulnak csoportok, kb. 25 km
mindkét táv. Keletről: Hosszúperesztegről indulva Csehimindszenten
megállva, Mindszenty bíboros szülőházát megtekintve az oszkói pincék mellett vezet az út. Nyugatról: Halogyról indulva Nádasd XI. századi rotundáját, és Döröske XIII. századi román stílusban épült templomát megtekintve jutunk a célállomásra.
Vasváron a zarándokokat délután fogadják a Szentkúti völgyben,
ahol Maczkó Mária szép régi Mária énekeket énekel, majd zarándok
estebédet kínálnak. Ezután 19 órakor kezdődik a szentmise a zarándokok fogadására, melyet Német László nagybecskereki püspök atya
mutat be. Az esti szentmise után virrasztás lesz a templomban. Másnap, augusztus 17-én Nagyboldogasszony búcsú lesz.
Szálláslehetőség is van közvetlenül a templom mellett, a Zarándokszállón. Érdeklődni a 30/7325-326-os számon Drimmer Lászlónénál
lehet.

Pályázati felhívás
Plébániánk pályázatot hirdet kántor – adminisztrátor – hitoktató
munkakör betöltésére. A részletes pályázati feltételek honlapunkon és
Facebook oldalunkon találhatók meg. Jelentkezni augusztus 3-ig lehet.
Pályázati feltételek:
• legalább kántorképzői, vagy magasabb zenei végzettség
• főiskolai vagy egyetemi hitoktatói végzettség
• kántori és kórusvezetői gyakorlat
• liturgikus előírások pontos ismerete
• Éneklő Egyház és Szent vagy, Uram! ismerete és ezek orgonakíséretében való jártasság
• improvizációs képesség
• rendezett szentségi élet
• alapvető informatikai ismeretek
Nem feltétel, de előnyt jelenthet:
• elvégzett plébániai adminisztrátori tanfolyam

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
Anyakönyvi hírek
Keresztelés
Szilasi Belián: 2014. július 13.
Isten hozta közösségünk új tagját!
Házasságkötés
Pilipár Tamás – Babos Judit: 2014. július 19.
Isten éltesse az új házaspárt!
Temetés
Komáromy Gusztáv: 2014. július 15.
Nyugodjék békében!

A heti szentmisék rendje:
Július 21, hétfő, Brindisi Szent Lőrinc áldozópap, 7 óra: Püspök atya
szándékára
Július 22, kedd, Szent Mária Magdolna, 18 óra: + Szülők és testvérek
Július 23, szerda, Szent Brigitta szerzetesnő, Európa társvédőszentje,
18 óra: + Magdolna és Frigyes
Július 24, csütörtök, Árpád-házi Szent Kinga szűz, 18 óra: Házaspárért, 38. évf.
Július 25, péntek, Szent Jakab apostol, 18 óra: + Magdolna és József szülők

