Már lehet szentmiséket előjegyezni a 2015. januártól júliusig terjedő időszakra a plébánia hivatalban vagy a sekrestyében.
A plébániai Karitász-csoport karácsonyi adománygyűjtése december 14-ig tart, amely során tartós élelmiszert, játékokat és pénzadományokat gyűjtünk, melyeket mind a plébániánkon élő rászoruló családok javára juttatunk majd el. Az adományokat a templomban és a
plébánia hivatalban lehet leadni. A Lipót pékség a Katolikus Karitásszal
együttműködve Szent Erzsébet kenyeret árusít. Minden kenyérárából
10 F a Katolikus Karitászhoz kerül, amely az éhezőknek élelmiszercsomaggal segít az összegyűlt összegből. A zalaegerszegi Lipót pékséges
elérhetőségei a Hírlevélben találhatók meg.
Az otthonukhoz kötött időseket és betegeket december 16-án és
17-én látogatjuk meg. Kérjük hozzátartozóikat, hogy jelentsék be őket
a sekrestyében vagy a plébánia hivatalban!
Még a héten várjuk azok jelentkezését, akik a jövő évre katolikus
újságot szeretnének előfizetni. Plébániánkon az Új Ember és a Keresztény Élet című hetilapok, valamint az Adoremus havi kiadvány előfizetésére van lehetőség. Jelentkezni a sekrestyében lehet.
Megjelent plébániánk 2014-es évkönyve, amely az elmúlt másfél
évről szól. Megtalálható benne a plébánia közösségeinek bemutatkozása is, valamint sok színes kép a plébániatemplom építéséről, valamint a plébánia alapítása óta eltelt időszakról. Az évkönyv, amelynek
megvásárlásával plébániánkat támogathatják, a sekrestyében kapható
700 Ft-ért. Plébániánk saját falinaptára és a Szombathelyi Egyházmegye Kalendáriuma szintén a sekrestyében vásárolható meg.
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Advent 1. vasárnapja

Adventi lelkigyakorlat december 12-14 között
Plébániánk első lelkigyakorlatára az
idei advent során december 12, péntek
és december 14, szombat között kerül
sor. Nagy megtiszteltetés számunkra,
hogy Dr. Pápai Lajos győri püspök atya
elfogadta meghívásunkat, s vállalta a
lelkigyakorlat vezetését.
A lelkigyakorlat nagy jelentőségű
minden plébánia életében, hiszen ekkor nyílik lehetőség arra, hogy közösségként együtt figyeljünk lelkünkre,
mind egyéni lelki életünkben, mind
pedig közösségünk szintjén. A lelkiismeretvizsgálat, az új lendület vételének és az Istenre figyelésnek az ideje ez, ami szükséges ahhoz,
hogy hétköznapjainkban helyt tudjunk állni. Ezért is kínálunk lehetőséget mind az egyéni, mind pedig a közösségi imádságos alkalmakra.
Nagyon várunk tehát mindenkit mind a három napon, hogy az idei
adventben is tudjunk valami többet adni a Jóistennek, s ő erőssé és
összetartóvá tegye plébániai közösségünket. A három nap programja
a következő lesz:
December 12. péntek
17 óra: szentgyónási lehetőség
18 óra: püspöki szentmise szentbeszéddel
19.30 óra: találkozó a plébánia közösségeivel

December 13. szombat
10 óra: találkozó a nyugdíjasokkal
17 óra: szentségimádás és szentgyónási lehetőség
18 óra: püspöki szentmise és szentbeszéd, majd Mária-ájtatosság
December 14. vasárnap
9 óra: szentgyónási lehetőség
10 óra: püspöki szentmise és szentbeszéd, benne a katekumenek
exorcizmusa

Anyakönyvi hírek
Temetés
Süle János: 2014. november 27.
Nyugodjék békében!

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje:
December 1, hétfő, 6 óra: Püspök atya szándékára
December 2, kedd, 6 óra: + István férj, szülők, testvérek és rokonok
December 3, szerda, Xavéri Szent Ferenc áldozópap, 6 óra: + Nagyapa
December 4, csütörtök, Damaszkuszi Szent János áldozópap és
egyháztanító, 6 óra: + Zoltán és Anna szülők és nagyszülők
December 5, péntek, 6 óra: + Anna és Gyula szülőkért
December 6, szombat, Szent Miklós püspök, 6 óra: + József férj,
édesapa és szülők
December 7, Advent 2. vasárnapja
6 óra: A tisztítótűzben szenvedő lelkekért
8.30 óra (Bazita)+ Hajdu Sándor és neje Teréz
10 óra: + Férj és édesapa
18 óra: + Ferenc

Az elmúlt vasárnap a perselygyűjtés összegét a Karitász javára
gyűjtöttük. Kertvárosban 111 685 Ft-ot, Bazitán pedig 9 100 Ft-ot
adományoztak a testvérek. Köszönjük szépen az adományokat! Az
összeg 60 %-a (72 410 Ft) az Egyházmegyei Karitászhoz kerül, 40 %-a
(48 275 Ft) pedig plébániai Karitászunkhoz.
Egyúttal köszönjük mindazok munkáját, akik az elmúlt héten soksok munkával segítettek széppé tenni templomunkat.
Adventben minden nap, hétfőtől vasárnapig reggel 6 órakor vannak roráté szentmisék, este pedig nincs szentmise. Ne feledjük, hogy
szombatonként mindig gyertyás roráté szentmisék vannak.
A héten lesz december első csütörtökje. Szentségimádási órát tartunk a lelkipásztorokért és papi hivatásokért december 4-én, a roráté
szentmise után.
Másnap, elsőpénteken, december 5-én a Karitász imaórája is a
hajnali szentmise után lesz.
Adventi lelki délelőtt lesz december 5-én, pénteken 10 órától a
ZMK Rendelőintézet 428-as tanácstermében „Ajándék vagyok? Egy
értelmes élet lehetősége a küldetés fényében” címmel.
Imakilencedet kezdünk Brenner János atya boldoggá avatásáért
december 6-án, szombaton. A napi szakaszokat a roráté szentmisék
után imádkozzuk el. Az imakilencedhez szükséges imafüzet az újságos
asztalról vásárolható meg 250 Ft-ért.
A Zala Szimfonikus Zenekar előadóművészeinek hangversenye
lesz december 7-én, jövő vasárnap, az esti szentmise után templomunkban, amelyen Bach, Vivaldi és Telemann darabokat adnak elő.
Szeretettel várunk mindenkit az adventi lelki-zenei készülődésre!
Ne feledjük, hogy plébániánk adventi lelkigyakorlata december
12-14 között lesz, amelyet Dr. Pápai Lajos győri püspök vezet majd. A
részletes program a hirdetőtáblán olvasható. Az advent idején időben
tervezzük meg, hogy mikor szeretnénk szentgyónásunkat elvégezni.
Erre lehetőség nyílik a szentmisék előtt, valamint az adventi lelkigyakorlat idején.

