A jövő vasárnap a délelőtti szentmisén lesz a lelkipásztori munkatársak megbízólevelének átadása. Imádkozzunk közösen a szent szolgálatot ellátókért!
A január 31-i plébániai zarándoklatra, amelyet Szeghy Csaba atyához Nemesapáti, Alsónemesapáti és Vöcköndre szervezünk, még lehet
jelentkezni a hivatalban és a sekrestyében lehet az 1300 Ft-os részvételi díj egyidejű befizetésével. A részletek honlapunkon találhatók
meg.
Még a héten várjuk azon otthonukhoz kötött idősek és betegek és
betegek jelentkezését is, akik havonta szeretnék elvégezni otthonukban elsőpénteki szentgyónásukat és szentáldozásukat. Továbbra is
ajánljuk a Testvérek figyelmébe a plébániai Karitász-csoport beteglátogató szolgálatát. Képzett munkatársaink otthonukhoz kötött idősek
és betegek rendszeres látogatását vállalják.
Szeretettel várjuk a templom énekkarába mindazokat, akik szeretnek énekelni. A próbák péntekenként 17 órakor és vasárnap 9.30 órakor vannak a templom emeleti közösségi termében. Érdeklődni és
jelentkezni Hir Évánál (30/205-5884) és Domján Józsefnél (30/8651005) lehet.
A plébániai falinaptár és évkönyv most kedvezményesen, összesen
1000 Ft-ért vásárolható meg. Megérkezett a Martinus januári száma is,
amely e hónaptól kezdve 170 Ft-ért vásárolható meg.
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Plébániai Hírlevél
2015. január 18.
Évközi 2. vasárnap

Ökumenikus imahét 2015
Ezen a héten a keresztény felekezetek egységéért imádkozunk. Az
idei ökumenikus imahét mottója János evangéliumának 4. fejezetéből
való: „Jézus így szólt hozzá: Adj innom!” Ebben az évben is közös
imádságra hívjuk városunk keresztény híveit a következő időpontokon
és helyszíneken:
Január 19. hétfő
Január 20. kedd
Január 21. szerda
Január 22. csütörtök

18 óra
18 óra
18 óra
18 óra

Január 23. péntek

18 óra

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

Egyházközségi hozzájárulás
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: kedd: 10-12 óra; szerda: 16-17 óra; csütörtök: 10-12 óra; péntek: 1617 óra vagy telefonos egyeztetéssel

Az egyházközségi hozzájárulás egy önkéntes felajánlás, amellyel a
hívő támogatja saját egyházi közössége működését. Mivel egy plébánia semmilyen rendszeres állami támogatást nem kap működéséhez,
az egyházközségi hozzájárulás (a perselygyűjtéssel együtt) képezi azt
az anyagi bázis, amely miatt a plébánia működni tud. A befizetett
egyházközségi hozzájárulás teljes egészében a plébánia céljaira használjuk fel. Az egyházközségi hozzájárulás mértékét a szombathelyi

egyházmegyei zsinat határozta meg, amely az éves nettó jövedelem
0,5 %-ában lett megállapítva. Az egyházközségi hozzájárulás fizetését
azoktól kérjük, akik önálló jövedelemmel rendelkeznek. Alacsony jövedelmű nyugdíjasok, kismamák, ill. munkanélküliek esetében kedvezményes összeg megállapítására van lehetőség. A honlapunkon
szereplőt táblázat segít eligazodni a 0,5 %-os aránnyal kapcsolatban.
Plébániánkon adószedő nem járja végig a lakásokat. Így szeretettel
kérjük plébániánk híveit, hogy az alább felsorolt módokon szíveskedjenek befizetni egyházközségi hozzájárulásukat:
Személyes befizetés: személyesen a plébánia hivatalban és a sekrestyében szentmisék után
Csekkes befizetés: Csekkes befizetés esetén fontos a befizető nevének és címének pontos és olvasható felvezetése, valamint hogy a
csekk jobb felső sarkában található közlemény rovatba a befizető
felírja, hogy „egyházközségi hozzájárulás”, valamint az évet,
amelyre fizetni szeretne. Ezen felül, ha több személy nevében fizet egy csekken, akkor azt is fel kell írni, hogy a befizetőn túl kiknek a nevében fizet.
Banki átutalás: Ebben az esetben az átutalás közlemény rovatába be kell írni a befizető lakcímét, a tényt, hogy egyházközségi
hozzájárulás, az évet, amelyre fizet, valamint azok nevét, akik
számára a befizető mellett fizetni szeretne. A plébánia CIB banknál
vezetett számlájának banki adatai: Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia, 8900 Zalaegerszeg, Átalszegett utca 100. Bankszámlaszám:
10700110-68015657-51100005.
Hálásan köszönünk minden adományt, amellyel hozzájárulnak plébániánk működéséhez!
Anyakönyvi hírek
Temetés
Horváth Gyula: 2015. január 14.
Polgár Istvánné Antal Rozália: 2015. január 14.
Góth Gyula: 2015. január 15.
Nyugodjanak békében!

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje:
Január 19, hétfő, 7 óra
Január 20, kedd, Szent Fábián pápa és vértanú; Szent Sebestyén
vértanú; Boldog Özséb áldozópap, 7 óra: + Szülők és nagyszülők
Január 21, szerda, Szent Ágnes szűz és vértanú, 7 óra: A Tóth és a
Bedics család + tagjai
Január 22, csütörtök, Boldog Batthyány-Strattmann László; Szent
Vince diakónus és vértanú
7 óra
9.15 óra: Sipos Kálmánné Leidli Anna temetési szentmiséje
Január 23, péntek
7 óra
18 óra: ökumenikus istentisztelet
Január 24, szombat, Szalézi Szent Ferenc püspök és egyháztanító, 7
óra: + István édesapa
Január 25, vasárnap, Évközi 3. vasárnap
7 óra
8.30 óra (Bazita)
10 óra: + Szülők és nagyszülők
18 óra: + Anna és Gyula szülők
Ma, valamint az elkövetkező két vasárnap valamennyi szentmise
után lehetőség nyílik a 2015. évi egyházközségi hozzájárulások befizetésére. Szeretettel kérjük a testvéreket, hogy szíveskedjenek élni ezzel
az alkalommal. Egyúttal hálásan köszönünk minden adományt, amelylyel plébániánk működését támogatják! Felhívjuk a Testvérek figyelmét, hogy plébániai munkatárs nem járja végig az otthonokat az egyházközségi hozzájárulás gyűjtése miatt.
A jövő héten van az ökumenikus imahét. Hétfőtől péntekig minden
nap este 6 órakor vannak az istentiszteletek a város különböző templomaiban, amelynek listája a Hírlevélben megtalálható. Nálunk péntek
este lesz a közös imádság. Az istentiszteletek miatt hétfőtől szombatig
reggel 7 órakor vannak a szentmisék. Csütörtökön kivételesen nincs
szentségimádási óra.

