Fatimai este lesz augusztus 13-án, szerdán, amelyet Szakál Szilárd
káplán atya vezet majd. 17 órakor szentségimádási óra kezdődik, 18
órakor pedig szentmise és körmenet. Szeretettel várunk mindenkit!
A Szűzanya mennybevételének ünnepe lesz augusztus 15-én, pénteken. Ez a nap parancsolt ünnep. A plébániatemplomban reggel 7
órakor és este 6 órakor lesznek szentmisék, Bazitán pedig délután fél
5-kor.
A jövő vasárnap az esti szentmisében a csíksomlyói Árvácska
együttes látja el a zenei szolgálatot, s adnak rövid hangversenyt a
szentmise után. Ezt követően szerény vendégségre látunk minden
jelenlévőt, amihez kérjük a testvérek segítségét. Hasonlóan az újmiséhez, most is sütemény-felajánlásokat várunk, amelyeket vasárnap a
szentmisék előtt lehet leadni.
Szeretettel hívjuk fel a testvérek figyelmét, hogy az altemplomunkban vásárolható urnahelyekkel kapcsolatos kedvezményre, amellyel
október 15-ig lehet élni. Részletek a Hírlevélben és az Örömhírben
találhatók.
A Szent Család Óvoda óvodapedagógust keres. Jelentkezni az óvoda vezetőjénél lehet.
Plébániánk színes magazinja, az Örömhír elvihető az újságos asztalról. Megjelent a Martinus augusztusi száma, amely 150 Ft-ért vásárolható meg az újságos asztalról. A Mária Rádió programfüzete is ugyanott vehető fel.
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Plébániai Hírlevél
2014. augusztus 10.
Évközi 19. vasárnap

Felvitetett magas mennyországba…
Augusztus 15-e a Szűzanya mennybevételének ünnepe. Akit az Úr születésétől
fogva megőrzött a bűntől, s aki egész
életében az Úr alázatos szolgálóleánya
maradt, azt a Mindenható megdicsőítette,
s földi életének lezárultával elsőkét vette
fel testével és lelkével a mennyei dicsőségbe. Onnét jár közben értünk és segít
édesanyai szeretetével, s egyúttal előre
jelzi mindnyájunk közös sorsát.
A Szűzanya mennybevételének ünnepe
hazánkban parancsolt ünnep, vagyis
ugyanúgy, mint vasárnap, szentmisével is
megünnepeljük ezt a napot. Mivel ez a nap nem munkaszüneti nap,
plébániatemplomban reggel 7 órakor és este 6 órakor lesznek szentmisék, Bazitán pedig délután fél 5-kor. Köszöntsük együtt a mennybe
felvett Szűzanyát!

Az Árvácska Együttes templomunkban
A csíksomlyói Árvácska Együttes minden évben ellátogat Zalaegerszegre, hogy az itt élőket megörvendeztesse szép énekével, s tagjainak gyermeki, tiszta lelkesedésével. Az Árvácska együttes 1997 őszén

alakult, s a csíksomlyói gyermekotthon lakóival, 40 állami gondozott
gyerekkel kezdte működését. Azért kapta az “Árvácska” megnevezést,
hogy magyarázat nélkül is érthető legyen, kik tartoznak ide. Az együttes egyházi dalokat, magyarságról szóló dalokat, valamint népdalokat
és verseket ad elő.
Idén az Árvácska együttes plébániatemplomunkba is ellátogat, ahol
augusztus 17-én, jövő vasárnap az esti szentmise zenei szolgálatát
látják el. A szentmise után pedig néhány további énekkel örvendeztetik meg plébániai közösségünk tagjait. E rendkívüli találkozóra nagy
szeretettel várunk mindenkit!
S hogy a magunk szerény módján mi is megajándékozhassuk a fellépő gyerekeket, a szentmise után szeretetvendégséget tartunk,
amelyre minden jelenlévőt szívesen látunk. Ez lehetőséget biztosít
majd a gyerekekkel való közvetlen találkozásra, de az együttes kiadványait is meg lehet majd vásárolni, amellyel további fellépéseiket
támogathatjuk.
A szeretetvendégséghez – az újmiséhez hasonlóan – most is kérjük
a testvérek segítségét! A sütemény-felajánlásokat a vasárnapi szentmise előtt lehet a templomban leadni. Minden segítséget előre is hálásan köszönünk!
Örüljünk együtt az erdélyi gyerekekkel, s tegyük széppé az ő nálunk
tartózkodásukat, és ezáltal saját életünket! Várunk mindenkit!
Humor
Egy taxis egyfolytában 16 órát vezetett, és elfáradt. Ezért a város
határában az erdő szélén leállítja a kocsiját, és kényelmesen elhelyezkedik, hogy aludjon. Félóra múlva egy kocogó kopogtat az ajtaján:
- Elnézést kérek, nem tudja hány óra?
- Fél öt - válaszolja a taxis.
A kocogó megköszöni és elmegy. Tíz perc múlva újabb kocogó érkezik, és ő is ezután érdeklődik. A taxis neki is megmondja. Mikor már
tízedszerre verik fel a taxist, az mérgében kirak egy táblát a szélvédőjére az alábbi felirattal: "Nem tudom hány óra van!" Kisvártatva egy
kocogó kopog a szélvédőjén. - Negyed nyolc múlt tíz perccel.

Anyakönyvi hírek
Temetés
Juhász Terézia Mária: 2014. augusztus 8.
Smalekker Károly: 2014. augusztus 8.
Nyugodjanak békében!

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje:
Augusztus 11, hétfő, Szent Klára szűz, 7 óra: Püspök atya szándékára
Augusztus 12, kedd, Chantal Szent Johanna Franciska szerzetesnő
13.30 óra: Szekeres Anna temetési szentmiséje
15 óra: Gáspár Géza temetési szentmiséje
18 óra: Család elhunyt tagjaiért
Augusztus 13, szerda, Boldog XI. Ince pápa, 18 óra: + Gyula férj és
szülők
Augusztus 14, csütörtök, Szent Maximilián Mária Kolbe áldozópap
és vértanú, 18 óra: Hálából a Szűzanyának
Augusztus 15, péntek, Nagyboldogasszony, Szűz Mária mennybevétele
7 óra: + Szülők, nagyszülők és rokonok
16.30 óra: (Bazita) Püspök atya szándékára
18 óra: + Györgyi és Ferenc
Augusztus 16, szombat, Szent Ponciánusz pápa és Szent
Hippolitusz áldozópap vértanúk 7 óra: + Anna, Teréz és Ferenc
Augusztus 17, vasárnap, Évközi 20. vasárnap
8.30 óra: (Bazita): + Péter és László
10 óra: + Imre és Szeléna édesanya
18 óra: + Erzsébet és József

