Jövő héten hétfőn egész nap és szerdán délután kivételesen nem lesz
hivatali szolgálat. Hivatal nyitva tartásáról a Hírlevélből tudnak tájékozódni. Megértésüket köszönjük!
Az MCC Zalaegerszegi Képzési Központ „Rendíthetetlen kapcsolatok”
címmel előadást szervez október 26-án, kedden. Az előadó Mihalec Gábor
párterapeuta. Részletek a kihelyezett plakáton olvashatók.
Október 29-én, pénteken 17 órától folytatódik az Imaiskola. Nemcsak a
gyerekeket, hanem azokat a felnőtteket is várjuk szeretettel, akik szeretnének kis csoportban beszélgetni az Evangéliumról.
Október 30-án, szombaton szeretettel hívják a Testvéreket a botfai
Szűz Mária Neve templomba zenés, dicsőítő szentségimádásra. 17 órától
szentmise, majd azt követően kezdődik a szentségimádás. A szervezők
hagyományteremtő szándékkal minden hónap utolsó szombatján tartanak ilyen alkalmakat majd.
Jövő vasárnap a 10 órás szentmisére különösen is várjuk a gyerekeket
és családjaikat. Aznap 17 órától a Szent Mónika közösség tagjai is találkoznak a kápolnában.
„Ahol a kincsed, ott a szíved is.” címmel lelkigyakorlatra várják a 14 és
25 év közötti fiatalokat november 19-20-ig Szombathelyen. További részletek a kihelyezett plakáton olvashatók.
Még van lehetőség, hogy az útjára indított Szent József képet további
családok fogadják otthonukba egy-egy hétre, hogy ezáltal is kérjék családjukra, otthonukra Szent József pártfogását és oltalmát!
November 1-jén, hétfőn lesz Mindszentek ünnepe. Azon a napon és
másnap, reggel 7 és este 6 órakor lesznek szentmisék. Halottak napján a
szentmiséket az altemplomban tartjuk. 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.
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: 1012; 14-17 óra; péntek: 10-12 óra vagy telefonos egyeztetéssel

Plébániai Hírlevél
2021. október 24.
Évközi 30. vasárnap

Dísz téren a szeretet
Szeptember elején a Hősök terére
szegeződött a tekintetünk. Most,
október végén pedig a Dísz tér kerül a figyelmünk fókuszába. A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
záró eseményén, a statio orbis (az
egész világ állomása) szentmisén
megtöltötte a Hősök terét a
szentmisére összegyűlt tömeg, egy
helyen megjelenítve az Egyház 2000 éves múltját, jelenét és talán jövőjét.
Most a zalaegerszegi Dísz téren mutatkozik be az Egyház. Méghozzá egy
olyan nézőpontból láthatjuk, ahol a múltat felidéző fényképek szegélyezik
a Katolikus szeretetszolgálat jelenének útját és így rajzolódik ki a jövőkép
is. Hétfőtől a Dísz tér dísze nem az a 35 tabló lesz, amely bemutatja az
Egyházmegyei Karitász újjáalakulása óta eltelt harminc évének kiemelkedő lépéseit, hanem az igazi ékkövek díszek továbbra is a láthatatlanul
fénylő pillanatok, amikor a szegény asszony két fillérje szakszerű közvetítéssel célba ér és élettörténeteket hoz helyre.
A katolikus szeretetszolgálatban dolgozóknak köszönhetjük, hogy háttérben tudunk maradni, úgy tehetünk jót másokkal, hogy közben elrejtve
maradhat az adományozó személye. A Karitász önkéntesei Isten angyalaihoz hasonlóak, akik a láthatatlanból egyszer-egyszer előlépnek, majd
szolgálatukat teljesítve újra elrejtőznek és nem marad nyomukban más,
csak öröm és boldogság, vigasztalódás és remény, hogy létezik még a világon szikrányi emberség, önzetlen segítség, köszönetet nem váró jótett,
elismerést nem váró cselekedet, becsülettel végzett szolgálat.
Persze, nagyon fontosak a látványos és hírértékkel végzett dolgaink, az
oktatásban betöltött szerep, a szebbnél-szebb templomok, mindaz, amit
létrehozunk, megépítünk, megszervezünk, stb., de talán a legfontosabb,
hogy az Egyház ne feledkezzen meg azokról, akik a leginkább rászorulók, a
szegények és a szükséget szenvedők. Hiszen Isten azért ajándékozott ne-

künk, hogy másokon segíthessünk, miként Szent Pál apostol írta a
Korintusiaknak: „Most az ő szükségüket a ti bőségetek enyhíti, hogy majd
az ő bőségük nektek szolgáljon szükségetekben segítségül” /2Kor8,14/.
És ezeken a tablókon a Karitász által elvégzett szolgálatnak csak töredéke látható, hiszen az Egyházmegye 88 plébániai karitász csoportjában
több, mint 800 önkéntes dolgozik, akik által évente többször jut el a különböző gyűjtési akciók által megvalósuló adomány. Ezek mellett vannak,
akikről folyamatában kell gondoskodni, mert az életük mindennapjait túl
nagy nehézségek között élik ahhoz, hogy önállóan, vagy családjuk által
tudnának boldogulni.
A transzparensek beszámolnak azokról a hatalmas összefogásokról, amikor pénzt, időt és energiát nem kímélve ment a segítség az árvíz sújtotta
vidékre, a vörösiszap-katasztrófa helyszínére, a földrengésben bajba jutottak városaiba. Az a szó, hogy transzparens, azt jelenti: átlátszó, átlátható. A tábla nem csupán azt hivatott mutatni, ami rá van nyomtatva, hanem mindazt, ami mögötte van: Krisztus irgalmas szeretetét, az emberi
szívek jóságát, a szociális ellátórendszer szervezettségének kulturális értékét. Átláthatóvá próbálja tenni mindazt, amit oly sokszor elfed az emberi bűn és a gyengeség.
A transzparenseken a hitünk lesz látható. A láthatatlan hit, „amely a szeretet által tevékeny” /Gal 5,6/. 30 év 35 tablón, számtalan képen millió
történet, de mind arról tanúskodik, hogy van még az emberben karitász,
van még bennünk SZERETET.
Az altemplom ünnepi nyitva tartása:
Október 29-november 2-ig minden nap 7-19 óráig várjuk a megemlékezni
vágyó hozzátartozókat. Kérjük, hogy fokozottan figyeljünk az altemplom rendezettségére. Mivel vázák csak korlátozott számban állnak rendelkezésre,
célszerű saját vázát is hozni, amelyet megjelölnek, hogy az ünnepek elmúltával haza is tudják vinni. Amennyiben kis koszorút, személyes emléktárgyat
hoznak, nem tudunk garanciát vállalni arra, hogy mi történik velük, ezért
tisztelettel kérjük, hogy inkább csak virággal, mécsessel emlékezzenek meg!
Mivel zárt térben csak füstmentes mécsesek égethetők, kérjük, hogy a kihelyezett teamécseseket használják! A nagyobb méretű mécseseket az altemplom bejárata mellett felállított keresztnél tudják elhelyezni.

Plébánia Hivatal e heti nyitva tartása:
Hétfő: Nincs hivatali szolgálat!
Kedd: 10-12; 14-16 óra
Szerda: 10-12 óra

Anyakönyvi hírek:
Keresztelés
Nagy Bálint: 2021. október 17.
Hozbor Eliza: 2021. október 17.
Isten hozta közösségünk új tagjait!
Elsőáldozás – Bazita
Király Hanna: 2021. október 17.
Rózsás Kíra: 2021. október 17.
Temetés
Borsai Zoltán: 2021.október 19.
Bödör Jánosné Bogdán Julianna: 2021.október 21.
Nyugodjék békében!
INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje:
Október 25, hétfő, Szent Mór püspök, 7 óra: + Családtagok
Október 26, kedd, 18 óra: + Balázs férj (+2.évf.)
Október 27, szerda, 18 óra: + Flórián férj, édesapa (+5.évf.)
Október 28, csütörtök, Szent Simon és Szent Júdás Tádé apostolok, 18
óra: + Marica (+1.évf.)
Október 29, péntek,
10 óra: Pálinkás Andrea temetési szentmiséje
18 óra: + Antal és Gizella szülők, + nagyszülők és + Györgyi unokatestvér
Október 30 szombat, 7 óra: + Irén
Október 31, Évközi 31. vasárnap
7 óra: Hálából a Szűzanya tiszteletére
8.30 (Bazita)
10 óra: Hálából a Szentlélek Istennek gyógyulásért és 45 év házasságért
18 óra: + László férj, édesapa
Október 25-én, hétfőn a Zalaegerszegi Esperesi Kerület őszi korona gyűlése lesz plébániánkon. Sok szeretettel várjuk a testvéreket a 9.30-kor
kezdődő szentmisére.
A 30 éves Egyházmegyei Karitász vándorkiállítása nyílik aznap 14 órakor a Dísz téren, melynek megnyitójára sok szeretettel várják a híveket!
Október 26-án, kedden az esti szentmisét követően közbenjáró imádságra és szentségimádásra várjuk a Testvéreket.

