Plébániai Karitász csoportunk adventi adománygyűjtése a mai nappal lezárul. Aki még szeretne hozzájárulni a gyűjtéshez, az adományos gömbbe dobott
készpénzzel a mai nap során még megteheti. Köszönjük adományaikat!
December 21-én lesz látható „a betlehemi csillag”, vagyis az a különleges
csillagászati jelenség, amelyről plébániánk honlapján hallgathatnak meg rövid
ismeretterjesztő hanganyagot.
December 22-én, kedden a rorate misét követően Szent Rita kilencedet tartunk. Aznap 9 órától templomunk karácsonyi díszítéséhez és takarításához
kérjük a Testvérek segítségét. A férfiakat is várunk a fenyőfák befaragásához!
December 24-én délután 16.30-kor kezdődő „Jézuska várásra” hívjuk a családokat, valamint 13-18 óráig az altemplom előtt felállított, élő állatos betlehem kívánja segíteni az ünnep titkának még mélyebb megértését!
Az ünnepek alatti szentmisék rendje megtalálható a hirdetőtáblán. A kormány holnapi döntése értelmében változhat a december 24 és 25-i szentmisék
rendje. Ha a kijárási tilalom érvényben marad, akkor a karácsonyi koncert december 25-én 9.30-kor fog kezdődni, valamint a szentesti ünnepi szentmise
december 24-én 18 órakor lesz. Kérjük, kísérjék figyelemmel honlapunkat és
facebook oldalunkat, ahol tájékoztatás adunk az esetleges változásokról!
A jövő vasárnap a Szent Család ünnepe. A szentmisék után áldásban részesítjük a jelenlévő családokat. A 10 órai szentmisére különleges módon is várjuk
a családokat, kisgyermekeseket!
December 31-én sajnos nem tudjuk megtartani a 23.30-kor kezdődő szokásos éjszakai zsolozsmát és szentségimádást. De még hálásabb lelkülettel jöjjünk
össze az év végi hálaadó szentmisére!
A két ünnep között nincs hivatali szolgálat. Sürgős esetben e-mailen és telefonon tudnak bennünket elérni.
Az Altemplom a karácsonyi ünnepek során december 23-tól 27-ig, minden
nap reggel 7 órától 19 óráig nyitva tart.
Szeretettel ajánljuk figyelmükbe egyházmegyénk lapját a Martinust, valamint plébániánk magazinját, az Örömhírt. Mindkettő az újságos asztalról megvásárolható.
Az Adoremus januári száma átvehető a sekrestyében.

Áldott Karácsonyt kívánunk
plébániai közösségünk minden tagjának!
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. december 20.
Advent IV. vasárnapja

Róma – Kertváros – Betlehem

Róma-Kertváros-Betlehem: Ez most nem egy utazási iroda által felkínált útvonal, vagy zarándokút tervezett programja, hanem két különböző hely, amelyekben a harmadik lesz a közös. Merthogy adventi készületünk lelki utazása lelki célhoz érést is kíván. És amiként az adventben a
lelki készületnek van fizikai vetülete is, hiszen fizikailag fáradtunk el a
roráte misék miatt, az otthonok ünneplőbe öltöztetése is kivette az erőt
az emberből, így most a lelki célba érésnek sem árt, ha van egy fizikai
megérkezése is.
Azzal a gondolattal kezdtük meg adventi készületünket, hogy „Ha
otthon is maradsz, attól még indulj el Betlehembe!” Most, pár nappal
karácsony előtt vajon hol tartok ezen az úton? Fényévekre? „Készítsétek
elő az Úr útját!” – tanította pusztába kiáltó hangként Izajás próféta és
Keresztelő Szent János. És kezd világossá lenni, hogy ez az út nem egyirányú, hogy az Úr elérkezzen hozzánk, hanem kétirányú, vagyis nekem
is el kell indulnom feléje. De merre? Hova? Hol és hogyan találkozhatok
a Messiással? Egy mai, keresztény, könnyűzenei előadó, Pintér Béla
egyik karácsonyi számában énekli: „Gyere el a jászolhoz még ma éjjel!”
Ő, aki református felekezetűként nem készít betlehemet, jászlat, benne
pólyába takart gyermekkel, aki körül Szent József és Szűz Mária imádkozva áll, ő arra hív, hogy menjünk el a jászolhoz.

Ezért nem mindegy, hogy milyen is az a jászol, a betlehem, ahová fizikailag meg tudok érkezni a lelki céljaim mellett! Pár napja érkezett a hír,
hogy Rómában az idei esztendőben egészen különlegesre sikeredett a
„presepio”, merthogy az olaszországi Castelli város ősi keramikus múltú
mesterei kézműveskedték az idei szoborcsoportot. És a sajátos formavilágával olyan lett, amilyen…
De nekünk, idén, kifejezetten nagy ajándékban van részünk: a karácsony előtti napokra egy csodaszép betlehem készül el templomunk
mellé, amelybe 24-én délután 13-18 óráig élő állatok költöznek, hogy
még élethűbben jelenítődjön meg Jézus születésének körülménye. Advent utolsó hetében folyamatosan népesedik be a kertvárosi betlehem,
ahol Jézus jászla mellett mindannyiunknak van egy talpalatnyi helye,
ahol leborulva imádhatjuk a Megváltót. Jó szándékú emberek adományából megvalósult betlehem emlékeztessen mindenkit – adományozót,
kivitelezőt és látogatót – az angyalok énekére: „békesség a jóakaratú
embereknek!” Ezért bátorítok mindenkit, hogy minél többen menjünk el
ilyen módon is Betlehembe!

Ünnepi miserend:
December 24, csütörtök
6 óra: roráté szentmise
16.30: Jézuska várás
23.30: Karácsonyi koncert
December 25, péntek
Urunk születésének ünnepe
0 óra: éjféli szentmise
7, 10, 11 és 18 óra: szentmise
8.30: Bazita - szentmise és benne
karácsonyi műsor
December 26, szombat,
Szent István vértanú ünnepe
7, 10 és 18 óra: szentmise
December 27, vasárnap,
Szent Család ünnepe
7,10, 11 és 18 óra: szentmise
8.30: Bazita szentmise

December 28, hétfő,
Aprószentek
7 óra: szentmise
7.45: szentségimádás az életért
December 29, kedd,
18 óra: szentmise
December 30, szerda
18 óra: szentmise
December 31, csütörtök
16 óra: év végi hálaadó szentmise
16 óra: Bazita - év végi hálaadó
szentmise
Január 1, péntek
Mária istenanyaságának ünnepe
10 és 18 óra: szentmise
8.30: Bazita szentmise

Anyakönyvi hírek
Temetés
Nagy István: 2020. december 15.
Rosta Ernőné Borbás Ilona: 2020. december 17.
Bocskor Jánosné Czigány Valéria: 2020. december 17.
Kolompár József: 2020. december 18.
Nyugodjanak békében!

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje:
December 21, hétfő, 6 óra: + József testvér, élő György édesapa, nagyapa
December 22, kedd, 6 óra: + József férj, édesapa, após és nagyapa
December 23, szerda, 6 óra: + Novák Sándorné
December 24, csütörtök,
6 óra: + Mária, István, András testvérek, István és Margit szülők
(18 óra: A Plébánia híveiért) (csak abban az esetben, ha nem lehet
éjféli misét tartani!)
December 25, péntek, Urunk születése, Karácsony
0 óra: A Plébánia híveiért
7 óra: Bognár és Köcse család élő és + tagjai
8.30 (Bazita): Plébániánk híveiért
10 óra: + János édesapa, nagyapa
11 óra: Betegekért, egészségügyi dolgozókért
18 óra: + Mária édesanya és nagymama
December 26, szombat, Szent István, első vértanú
7 óra: Élő család
10 óra: + Károly és Ilona szülők
11 óra: Betegekért, egészségügyi dolgozókért
18 óra: + Edina (+5.évf.), + Mária édesanya, nagymama, dédmama
(+5.évf)
December 27, vasárnap, Szent Család: Jézus, Mária és József
7 óra: + János és Lujza szülők
8.30 (Bazita): + Ilona
10 óra: Kéry, Varga és Molnár család élő és + tagjai
11 óra: Betegekért, egészségügyi dolgozókért
18 óra: + Gizella édesanya és nagyszülők

