A mai nap perselyadományait az altemplom bővítésére és közösségi
ház építésére fordítjuk. Isten fizesse meg adományaikat!
Mivel a bazitai templom felújítási munkálatai olyan szakaszban vannak, amelyek túl nagy porral, felfordulással járnak, és nehéz megoldani
a méltó körülmények biztosítását, egy ideig szünetelnek a bazitai
szentmisék. Amennyiben igény mutatkozik rá, szívesen megtartom
ugyanabban az időpontban, a kertvárosi templomban a szentmisét, de
addig, kérem, hogy valamelyik kertvárosi szentmisére (7, 10, 18 óra)
jöjjenek át, imádkozzunk közösen! Imádkozzunk azért is, hogy minél
előbb olyan körülmények legyenek, amely, ha nem is végleges, de alkalmas lesz arra, hogy újra megtarthassuk ott a szentmiséinket! Köszönöm a bazitai közösség megértést, áldozathozatalait!
Következő Fatimai esténk november 13-án, szombaton lesz. 16 órától fatimai rózsafüzér, 17 órától szentségimádás, 18 órától szentmise
lesz. Az estét Görbe László milejszegi plébános vezeti. Várunk mindenkit szeretettel! Azon a napon nem lesz reggel 7 órakor szentmise templomunkban.
November 28-án, vasárnap lesz templomunk felszentelésének évfordulója. Aznap egyben templomunk szentségimádási napja. Hogy a
nap közbeni folyamatos szentségimádást biztosítani tudjuk, kérjük,
jelezze, aki szívesen vállalna nap közben szentségimádási alkalmat!
Aznap az esti szentmisére várjuk azokat a házaspárokat, akik az idei
esztendőben házasságkötésük (jubileumi) évfordulóját ünneplik. Mindazok, akik az idei esztendőben emlékeznek meg arról, hogy 5, 10,15,…
éve házasok, az esti szentmisében püspök atyától vehetik át emléklapjukat. Várjuk őket és családjaikat az ünnepi alkalomra!
Megérkezett a Martinus újság novemberi száma. Az újságos asztalon megtalálható. Ára 220 Ft.
Bátorítom a híveket, hogy kapcsolódjanak be a közösségi imába oly
módon is, hogy akár otthonaikban, akár autóban hallgassák a Mária
Rádió műsorait, amelyet Zalaegerszegen az FM 104,4-en foghatnak!
„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.
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. november 7.
Évközi 32. vasárnap
Öltsétek magatokra… és imádkozzatok!
„Anya, anya! Kimegyek
cseresznyét szedni! – szól a
kisfiú az édesanyjának. De
hát most tél van! – mordul
rá értetlenkedve az édesanyja. Tudom, tudom – válaszolja a kölyök – sapka, sál…” Ez
a kedves és szellemes vicc
jutott eszembe, amikor az egyik reggel megláttam az első, sapkában
szaladó kisdiákot. Hiába a nap közbeni szokatlanul magas hőmérséklet,
a hűvös, vagy pontosabban mondva kifejezetten hideg őszi reggelek
elővetették az emberekkel a kabátot, a fázósabbaknak a sapka, sál is a
reggeli öltözék részét képezi, sőt gyerekeken láttam már kesztyűt is,
amint iskolába menet, a lábuk mellett lifegő tornazsákjukat tartották.
Persze nap közben a csalogató Nap lehámozza rólunk a több rétegű
öltözéket, se kabát, se pulcsi, mert engedjük, hogy a Nap melegítse
testünket és egy kevéske D-vitamint még elraktározzunk az „ingünk
alá”.
De hiába az enyhe nappalok, a gondos anyukák gyermekeiknek, mi,
felnőttek pedig önmagunknak bekészítjük már az őszi-téli ruháinkat. A
fogasokon ott lóg már a pufi kabát, szekrény mélyéből előkerül a pulcsi, a polcokon felülre kerül a hosszú ujjú póló, ízlés szerint a garbó,
vagy van, aki egyszerűen a vastagabb zoknit is megfelelő
„téliesítésnek” véli.
És hopp, előkerül egy újabb kellék is, amit már hónapokkal ezelőtt
annak reményében tettük el, hogy maximum mementónak félreteszszük, de soha többé ne kelljen használni: a maszk.
Ó, hogy mennyire nem szeretjük! De úgy néz ki, kell. De milyen lelkülettel? Szent Pál az efezusi közösségnek egyszer azt írta, hogy öltözzenek lelki fegyverzetbe. És mint valami katonát felöltöztet, de lelki fegy-

verekkel. A végén így ír: „Tegyétek fel az üdvösség sisakját, és ragadjátok meg a Lélek kardját, vagyis az Isten szavát.” /Ef 6,17/. De ez csak az
öltözék egyik része! Ami elhagyhatatlan, az így hangzik: „Minden alkalommal imádkozzatok a Lélekben könyörögve és imákat mondva. Legyetek éberek, és imádkozzatok kitartóan”/Ef 6,18/!
Így, hát maszkot, mint védő felszerelést feltéve teszünk egy lépést, de
a mozdulattal egy időben mondjunk egy imát is! A járvány időszakában
templomunkban is elimádkozzuk a Szent Rafael arkangyalhoz szóló
imánkat és kérjük közbenjárását!
Imádság Szent Rafaelhez, a betegek angyalához:
Szent Rafael arkangyal, egészségünk gondozó orvosa, szállj le a
mennyből meggyógyítani a betegeket, és megoldani életünk nehéz
problémáit. Maradj velünk, ó Arkangyal, akit Isten gyógyszerének
hívnak. Szüntesd meg testünk betegségeit, és adj nekünk egészséges
lelkületet! Ámen.
Kötelező érvényű járványügyi rendelkezések egyházmegyénkben:
A fokozódó járványügyi helyzet miatt Székely János püspök atya november 5-i hatállyal a következő rendelkezéseket hozta a Szombathelyi
Egyházmegyében:
1. Kérem mind a lelkipásztorokat, mind a hívőket az állami rendelkezések betartására. Érezzük mindannyian lelkiismereti kötelességünknek, hogy segítjük a védekezést e szabályok betartásával.
2. Mivel az állami rendelkezés november 1-től kezdve kötelezővé
tette a maszk használatát olyan zárt terekben, ahol sokan vannak
együtt, ezért a templomokban is kötelező a maszk viselése.
3. A templomba érkezéskor kérjük a Testvéreket, hogy szíveskedjenek a kezüket fertőtleníteni!
4. A szenteltvíztartók a templomokban maradjanak üresek, de a liturgikus szabályok megtartásával szabad a szentmise kezdetén
szenteltvízhintést tartani.
5. Gyakran történjen meg a templomi padok és kilincsek fertőtlenítése.
6. A szentmise előtt az ostyák előkészítésénél a sekrestyés, valamint
áldoztatás előtt az áldoztatók fertőtlenítsék a kezüket.
7. Aki a betegség tüneteit észleli magán, az ne jöjjön a liturgikus cselekményekre a templomba, hanem otthonában imádkozzon.

8. Kérem a lelkipásztorokat, hogy a rájuk bízottak körében szervezzék meg az imádságot a betegekért és a járványveszély mielőbbi elmúlásáért.
Égi Édesanyánknak, a Betegek Gyógyítójának és egyházmegyénk
szentjeinek oltalmába ajánlom egyházmegyénket: a lelkipásztorokat, a
hívőket, a betegeket és az egészségügyben dolgozókat!
Szombathely, 2021. november 5.
Dr. Székely János sk.
szombathelyi püspök
Anyakönyvi hírek:
Temetés
Pallósi József: 2021.november 4.
Horváth Istvánné Balázs Magdolna: 2021. november 4.
Nyugodjanak békében!
INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje:
November 8, hétfő, 7 óra: A Segítő Szűzanya tiszteletére és élő
Tamás gyermekért
November 9, kedd, A lateráni bazilika felszentelése, 18 óra: + Ferenc és Anna nagyszülők és + fiúk: Ferenc
November 10, szerda, Nagy Szent Leó pápa és egyháztanító, 18
óra: + Ferenc
November 11, csütörtök, Tours-i Szent Márton püspök, az Egyházmegye védőszentje,
8 óra: Varga Kálmán temetési szentmiséje
18 óra: + Ilona, Pál és Katalin szülők
November 12, péntek, Szent Jozafát, püspök és vértanú, 18 óra: +
Anna és János
November 13, szombat, Magyar szentek és boldogok, 18 óra: +
István
November 14, Évközi 33. vasárnap
7 óra: + Magdolna édesanya
8.30 (Bazita): + Sárdi Sándor (+18.évf) KÉSŐBBI IDŐPONTRA ELNAPOLVA

10 óra: A Segítő Szűzanya tiszteletére
18 óra: + Margit és Ferenc szülők

