Hálásan köszönök minden segítséget, amelyet a tegnapi nap folyamán nyújtottak! Annak köszönhetően, hogy volt férfi erő, hamar
ment a szabadtéri betlehem elbontása raktárba pakolása, a szorgos
takarítói csapatnak köszönhetően pedig a díszek és égők rendezett
elpakolása után a templom kitakarítása. Óriási ajándék volt, hogy
ennyien sajátjuknak érezték templomunkat!
Ezen a héten, január 17-21. között kerül megrendezésre az Ökumenikus imahét. Plébániatemplomunkban 19-én, szerdán lesz imaóra,
melyen Zsugyel Kornél evangélikus lelkész tanít bennünket. A hét további menetrendje a honlapunkon és a hírlevélben olvasható. Templomunkban ezen a héten reggel 7 órakor lesznek a szentmisék. Várjuk a
kedves testvéreket, imádkozzunk a keresztények egységéért.
Január 22-én, szombaton, a reggeli szentmisét követően Szent Rita
imakilencedünk záró alkalmára várjuk a kedves testvéreket, hogy kérjük a szent közbenjárását lehetetlennek látszó helyzeteink megoldásáért.
A Házasság hete rendezvénysorozat keretében Szerelmi kalandtúrára hívják a szerelmes-, jegyes- és házaspárokat a szervezők. Színes
feladatokkal várják azokat, akik szívesen vállalkoznak kapcsolatuk erősítésére. A kalandtúrát teljesítő párok között értékes nyereményeket
sorsolnak ki. Részletek a kihelyezett plakáton olvashatók.
Ezúton tájékoztatjuk a most nyolcadikos diákokat, hogy, Püspök
atya megalapította a Boldog Salkaházi Sára Technikumot Szombathelyen. Már a következő tanévre várják a jelentkezőket kisgyermekgondozó, szociális ápoló és oktatási szakasszisztens szakokon. További
információ az Egyházmegye honlapján olvashatók.
A Kána misszió zalaegerszegi házaspárjai házas és jegyespároknak
szóló lelki hetet szerveznek 2022. március 27-től április 2-ig Zalaegerszegen. A héten lehetőség nyílik az egymás iránti szeretet elmélyítésére, az elköteleződést megelőző készületre házas élet nehézségeinek
megelőzésére. Jelentkezni a Kána misszió honlapján keresztül lehet
január 31-ig.
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
2022. január 16.
Évközi 2. vasárnap

Kalandra Fel!
Talán
sokunkban
előjön annak a különleges érzésnek a varázsa, hogy gyerekként, ismeretlen terepre tévedve, le
kellett küzdeni magunkban az ismeretlentől való félelmet,
mert volt bennünk valami fékezhetetlen vágy arra, hogy belevessük
magunkat a járatlan vadonba, vagy akármilyen ismeretlen helyzetbe.
Annak ellenére, hogy téli időszaknak megfelelően olykor egészen csípős hideg tud lenni, mégis sokakat látok, hogy hegymenetbe kapcsolva
futnak a bazitai TV torony irányába, vagy az alsóerdő felé kocognak az
újonnan elkészült úton, vagy az erdei ösvényeken a falevéllel szegélyezett nyomvonalat tapossák keményebbre, mert kalandra vágynak.
Sőt, egyik házszentelés alkalmával csodálattal hallgattam, hogy vannak, akik ilyenkor is nekivágnak a kéktúra útvonalának, hogy egy-egy
újabb szakaszt teljesítve bejárják hazánk szebbnél szebb tájait, hogy
kalandot éljenek át.
És a tegnapi verőfényes napsütés pedig, mintha zarándokúttá alakította volna az alsóerdő felé vezető gyalogutat, annyian vállalkoztak
arra a kis kalandra, hogy „elzarándokoljanak” az aranyoslapi tóhoz,
hogy előbújó pipitér, vagy hóvirág mellé D-vitamint is gyűjtsenek csokorba.
Mindenkiben van még kalandvágy, egy olyanfajta belső késztetés,
ami kimozdít a fotelből, elindít egy úton, célokat tűz ki elénk, ösztönzőleg hat annak elérésében, felcsigázza az érdeklődést és kíváncsivá tesz,
ezáltal gondolkodásra serkent és kreatívvá formál. A kalandvágy talán
nem szűnik meg a fiatalsággal! Hanem az életkor előrehaladtával, bölcsességgel és élettapasztalattal párosulva, a megélt és átélt helyzetek-

ből tanulva kissé megfontoltabban, de ugyanolyan izgatottan tud készülni egy idős arra, hogy miként fogja az unokával eltölteni a nyaralást, vagy elkészíteni egy meglepetést. Vagy esetleg azt is kalandként
fogja fel, ahogy egy bevásárló körútra el kell indulnia, mert elfogadja
korlátait, de életvidáman szeretné megélni még azt is, ahogyan a buszra felszáll és helyet foglal, ahogyan kenyeret vesz és sorban áll, ahogyan cekkert cipel és zöld lámpára vár, ahogyan ismét buszra száll és
csomag mellett állva dülöngél egy-egy kanyarban, majd hazafelé ballag, átgondolja, hogy mit felejtett el, derül egyet és nyugtázza, hogy
újabb kaland vár rá legközelebb, majd hazaérve leül a fotelba és elkalandozik gondolatban, majd végül, „Ez is egy kalandos nap volt!”- gondolja magában, hálát adva aludni tér. Minden kalanddá lehet!
Most a házaspárokat és szerelmes párokat hívják a szervezők, hogy
egy hónapon keresztül tartó kalandtúrára induljanak, így készülve a
házasság hetére, vagy talán nem is arra, hanem a közös életre, amelyben meg kell tanulniuk mindent úgy megélni, hogy az egymással való
kalandozás az Istennel való kalandozássá legyen! Kalandra fel!
Ökumenikus imahét
A különböző keresztény felekezetek, valamint a
város plébániái ezen a héten együtt imádkoznak a
keresztények egységéért.
Miközben az egész világon próbálnak együtt
imádkozni Krisztus követői, nekünk helyi szinten
kell megélnünk Jézus Krisztus vágyát, amiért
imádkozott: „hogy mindnyájan egy legyenek.
Amint te, Atyám bennem és én tebenned, úgy ők is egy legyenek bennünk!” Ezért a héten reggel 7 órakor vannak szentmiséink este 18 órakor pedig az imaalkalmak a következőképen:
Január 17. hétfő
Január 18. kedd

18 óra
18 óra

Január 19. szerda

18 óra

Január 20. csütörtök
Január 21. péntek

18 óra
18 óra

Mária Magdolna plébániatemplom
Evangélikus templom
Szűz
Mária
Szeplőtelen
Szíve
plébániatemplom
Református templom
Jézus Szíve ferences plébániatemplom

Szentmiséinken is imádkozzunk Szent Rafaelhez, a betegek gyógyulásáért és a járvány megszűnéséért:

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.
Szent Mihály arkangyal – Könyörögj érettünk!
Szent Gábor főangyal – Könyörögj érettünk!
Szent őrzőangyalok és védőszentek – Könyörögjetek érettünk!
Plébániánk januári imaszándéka: A bazitai templom méltó hajléka
legyen Istennek. A mesteremberek jó munkát végezzenek és az ott
élők is elkötelezett hívő életet éljenek.
Anyakönyvi hírek:
Temetés
Riz László: 2022.január 12.
Nyugodjék békében!
INFORMÁCIÓK A HÉTRE
Január 17, hétfő, Szent Antal apát, 7 óra: + Zsuzsanna
Január 18, kedd, Árpád-házi Szent Margit szűz,
7 óra: + László
11 óra: Herbai Géza temetési szentmiséje
Január 19, szerda, 7 óra: Beteg Andrea gyógyulásáért
Január 20, csütörtök, Szent Fábián pápa és vértanú; Szent Sebestyén
vértanú; Boldog Özséb áldozópap, 7 óra: Beteg András gyógyulásáért és családjáért
Január 21, péntek, Szent Ágota szűz és vértanú,
7 óra: + István
13.15 (Bazita): Cziráki Lászlóné Bátorfi Sarolta temetési szentmiséje
Január 22, szombat, Szent Vince diakónus és vértanú; Boldog Batthyány- Strattmann László hitvalló, 7óra: + Szülők, nagyszülők
Január 23, Évközi 3. vasárnap
7 óra: + Margit, Zsigmond és Károly szülők, nagyszülők
8.30 (Bazita)
10 óra: Élő Mónika testvér és élő keresztfiúk
18 óra: Hálából beteg gyógyulásáért és kisunoka születéséért

