Szeptember 9, csütörtök, Claver Szent Péter áldozópap,
9.45: Ruzsics Dezsőné Tompos Irén temetési szentmiséje
18 óra: + Szülők és testvérek
Szeptember 10, péntek, 18 óra: + Ferenc
Szeptember 11, szombat, 7 óra: + Édesanya (+20.évf.)
Szeptember 12, Évközi 24. vasárnap
7 óra: ELMARAD
8.30 (Bazita): ELMARAD
10 óra: Plébániánkért
18 óra: + Julianna és Sándor szülők
PLÉBÁNIAI HIRDETÉSEINK:
Az Eucharisztikus Kongresszus hétvégéjén, szeptember 12-én miserend változás lesz! Plébániánkon 10 és 18 órakor lesznek szentmisék.
Így tehát reggel 7 órakor, valamint Bazitán 8.30 kor aznap nem lesz
szentmise! Kísérjük fegyelemmel az ünnepi, budapesti eseményeket,
az itthon maradók pedig imádkozzanak a zarándokokért, hogy Isten
kegyelmeinek közvetítői lehessenek!
Plébániánk szeptember 17-én, pénteken buszos zarándoklatot szervez Keszthelyen át Búcsúszentlászlóra. Jelentkezni a 3000 Ft részvételi
díj megfizetésével a plébánia hivatalban lehetséges.
A tanulóifjúság számára Szentlélek hívó (Veni Sancte) szentmisénk
szeptember 19-én lesz. Várjuk nemcsak a hittanos fiatalokat, hanem
minden diákot, hogy Isten áldásával végezhessük tanulmányainkat!
Szeretettel várjuk a jelentkezőket az ősszel induló képzésekre: középiskolások számára bérmálásra felkészítő; felnőttek számára szentségek felvételére felkészítő katekumenátus; a már bérmálkozott középiskolások és egyetemisták számára pedig hittancsoport indul. Minden képzésre a plébánia hivatalban vagy az újságos asztalról lehet írásos tájékoztatót és jelentkezési lapot vinni. Minden képzésre a jelentkezési határidő: szeptember 13.
Továbbá várjuk azon jegyespárok jelentkezését is, akik jövőre szeretnének egyházi házasságot kötni. Jelentkezni a plébániai hivatalban
lehet, egyéb információ olvasható a plébániai honlapunkon.
A Martinus újság szeptemberi száma az újságos asztalon megtalálható.
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
2021. szeptember 5.
Évközi 23. vasárnap
Kongresszus
Nem kon-grasszál-unk, vagyis
nem fölényesen, hivalkodóan,
gőgösen járkálunk Budapest utcáin. Ez a szó eredetileg, a latin
nyelvben (con-grego) azt jelenti,
összegyűjt, egybe terel. Mint a
pásztor a nyáját, a Jó Pásztor az ő
hívő népét. Jézusról szóljon ez az
ünnep, a mi Jó Pásztorunkról, aki
az élő vizek forrásához vezet bennünket!
Hálát adunk neked, Urunk, Jézus Krisztus, aki az Eucharisztiában a szeretet forrásához hívsz, hogy
testeddel és véreddel táplálj és éltess minket.
Segíts, hogy áldozatod és jelenléted erejéből nagylelkűen forduljunk
minden embertársunk felé.
Add, hogy a kiengesztelődést szolgáljuk az emberek és a népek között; tettekkel és szavakkal is hirdessük: te vagy az egyetlen Úr és minden élet forrása! Ámen.
Információ az Eucharisztikus Kongresszussal kapcsolatban:
1. Zarándokoknak:
10-én az ifjúsági napra reggel 5.30-kor lesz az indulás a plébániától
és így csatlakozunk a Szombathelyről induló zarándokvonat utasaihoz.
Egész napos budapesti kulturális program után 17.30-tól részt veszünk
a Forráspont programjain. Az előre megrendelt jegyekkel a lefoglalt
szektorunkban tudunk helyet foglalni. Az éjszakai vonatra együtt indulunk. Fontos, hogy a Papp László aréna területe készpénzmentes! A
300Ft-os ruhatáron kívül csak bankkártyás fizetés lehetséges! További
részletek a vonaton!

11-én, akik részt vesznek a családi programon: Nekik a Családok Jézusban Közösség szervez programokat, valamint a Katolikus Társadalmi Napok szervezésében lesznek előadások.
14 órától van kapunyitás a Kossuth-téren megrendezésre kerülő
szentmiséhez. 17 órakor lesz a mise, amelyet Erdő Péter bíboros vezet.
A szentmisét követően lesz a fáklyás körmenet a Hősök terére. A teljes
útvonal nagyjából 3,5 km, a körmenet 2-2,5 óra hosszúra tervezik.
12-én lesz a záró alkalom:
Mivel részletes tájékoztatást még nem kaptunk, ezért akik elutaznak
a kongresszus eseményeire, próbáljanak interneten minél több dolognak utána járni! Ami biztos, hogy 12-én reggel 4.30-kor indul az autóbusz a plébániától. Hozzunk magunkkal összecsukható kisszéket, hogy
a szentmise előtti felvezető programok idején lehessen pihenni is. Inkább esőkabátot, mintsem esernyőt hozzunk magunkkal, bár esernyőt
a szervezők nem tiltották!
A résztvevő zarándokok a Hősök tere környékén szektorokra osztva
foglalnak helyet. Plébániai csoportunk pontos helyét még nem tudjuk,
az autóbuszon mindenkinek tudunk majd erről is információval szolgálni. Kérjük, hogy ivóvizet műanyag palackban hozzanak magukkal,
mert fém és üveg kulacsot nem lehet a szektorokba bevinni! Ugyanígy
hagyjunk a buszon minden kést, ollót, vagy egyéb vágó eszközt! Minden szektorban lesz mellékhelyiség, ha esetleg szükség lenne rá.
Tolmácsolás: A rendezvényen szinkrontolmácsolást biztosítanak különböző nyelveken. A magyar nyelvű tolmácsolás a 96,4MHZ rádiófrekvencián fogható. Amennyiben okostelefonnal kívánják hallgatni a tolmácsolást, ne felejtsék el magukkal hozni az antennaként szolgáló fülhallgatót!
Liturgikus füzetet előre nem küldtek, bízunk benne, hogy talán majd
ott osztanak is. A liturgikus füzet tartalmazza a szentmise szövegeit és
énekeit, segítségével aktívan bekapcsolódhatsz a szertartásokba. A
dokumentum elérhető az IEC2020 mobilalkalmazásban, valamint letölthető a www.iec2020.hu honlapról.
Több száz áldoztató részvételével minden szektorban lehetőséget
biztosítanak az áldozásra. Az áldoztatókat önkéntesek kísérik fehér
zászlóval. Kérjük, hogy szentgyónását mindenki idehaza végezze el,
mert a helyszínen már nem biztos, hogy lesz erre lehetőség!
Az ünnepi szentmisét követően mindenki egyénileg indul arra a
pontra, amelyet majd egyeztetünk, hogy a megadott időpontban az
autóbusz tudjon haza indulni.
2. Itthon maradóknak!

Próbáljunk legalább lélekben bekapcsolódni az ünnepi eseményekbe. Lehetőségeik szerint legalább valamilyen közvetítés által legyenek
részesei a Kongresszusnak. Több csatorna is közvetíti majd a szentmiséket, így akár televízión, akár interneten keresztül is be tudnak kapcsolódni. A Mária Rádió országos adása is közvetíti az ünnep főbb eseményeit, így akár ezen keresztül is tudnak csatlakozni.
Szeptember 11-én, szombaton 17órától 20 óráig szentségimádás
lesz templomunkban! Azok, akik idehaza tartózkodnak, legalább ezt a
lehetőséget ragadják meg arra, hogy kifejezzék imádásukat Jézus felé,
aki jelen van az Oltáriszentségben és legalább néhány percre térjenek
be templomunkba imádkozni! Lesz, amikor csendes szentségimádás
lesz, és lesz, amikor felolvasott elmélkedések segítenek az imádságban.
Jövő vasárnap, 12-én a 7 órakor kezdődő kertvárosi és a 8.30 kor
kezdődő bazitai szentmise elmarad! Helyette akár a 10órakor, vagy a
18 órakor kezdődő szentmisére jöjjenek, vagy városunk más templomaiban vegyenek részt szentmisén! Aznap szentmisék alatt nem tudunk gyónási lehetőséget biztosítani. Köszönjük megértésüket!
Anyakönyvi hírek
Keresztelés
Balogh Jakab: 2021. augusztus 29.
Simon Levente: 2021. augusztus 29.
Kocsis Márk: 2021. augusztus 29.
Sebestyén Fanni: 2021. augusztus 29.
Ott Milán István: 2021. augusztus 29.
Isten hozta közösségünk új tagjait!
Temetés
Horváth Márta Ilona: 2021.szeptember 2.
Nyugodjék békében!
Házasságkötés
Szabó Béla József és Pálfi Edina: 2021. szeptember 4.
Isten éltesse az új házaspárt!
IFORMÁCIÓK A HÉTRE
Heti szentmisék rendje
Szeptember 6, hétfő, 7 óra: Beteg édesanya gyógyulásáért
Szeptember 7, kedd, Szent Márk, István, Menyhért áldozópapok,
kassai vértanúk, 18 óra: + Férj, édesapa
Szeptember 8, szerda, Szűz Mária születése- Kisboldogasszony,
18 óra: + Mária édesanya

