Plébániai Hírlevél

Február 1, Évközi 4. vasárnap
7 óra: + Mária és Péter nagyszülők
8.30 óra (Bazita): A plébánia híveiért
10 óra: Élő családtagok
18 óra: + Jenő, szülők és nagyszülők

2015. január 25.
Évközi 3. vasárnap

Ma, valamint a jövő vasárnap valamennyi szentmise után lehetőség
nyílik a 2015. évi egyházközségi hozzájárulások befizetésére. Köszönünk minden adományt, amellyel plébániánk működését támogatják!
Ma este a Szent Mónika közösség tagjai találkoznak a kápolnában
17 órakor.
A plébániai Karitász-csoport következő gyűlése holnap, január 26án, hétfőn este fél 6-kor lesz a plébánia közösségi termében.
Szentségimádás és közbejáró imádság lesz január 27-én, kedden az
esti szentmise után.
Nőknek szóló lelki előadás lesz január 30-án, pénteken 18 és 21 óra
között a Szent Család Óvodában, amelyet Gertraud Evanzin
schönstatti Mária-nővér vezet. A részletek a hirdetőtáblán találhatók.
A január 31-i plébániai zarándoklatra még lehet jelentkezni az 1300
Ft-os részvételi díj befizetésével. A zarándokokat kérjük, hogy szombaton 9.50 órakor gyülekezzenek a templomnál.
Még a héten lehet jelentkezni a szentségi házasságra felkészítőre,
amelyre az évek vagy évtizedek óta együtt élő párokat várjuk. Információs lap a hivatalban és a sekrestyében kapható.
A Martinus januári száma 170 Ft-ért vásárolható meg az újságos
asztalról, az Adoremust pedig a sekrestyében vehetik át előfizetői.
Honlap

Facebook

Hírlevél

Imacsoport

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 hozzájárulásról – 2. rész
Az elmúlt heti hírlevélben bemutattuk, hogy mit is jelent pontosan
az egyházközségi hozzájárulás, és mire is szolgál ez a befizetett adomány a plébánia számára. Leírtuk továbbá azt is, hogy plébániánkon
milyen módokon lehet befizetni az egyházközségi hozzájárulást. Azt is
tudják így már a Testvérek, hogy a Szombathelyi Egyházmegye zsinata
az éves nettó jövedelem fél százalékának felajánlását javasolja. Az
alábbi táblázat segít eligazodni e fél százalék kapcsán. Az első oszlop-

ban az éves nettó jövedelmet kell kikeresni. A mellette levő adatok
megmutatják, hogy mennyi ennek az összegnek a 0,5 %-a, vagyis
mennyi az ajánlott éves egyházközségi hozzájárulás. Tájékoztatóként
megadjuk azt is, hogy egy hónapra lebontva ez mennyi támogatást
jelent egyházközségünknek. Ez a táblázat a javasolt összeget mutatja,
amelytől indokolt esetben el is lehet térni.
Hálásan köszönjük a Testvérek mindenféle: erkölcsi és anyagi támogatását, amelyet örömmel adnak, s amellyel plébániánk működését
segítik!
Havi nettó
jövedelem
50.000.55.000.60.000.65.000.70.000.75.000.80.000.85.000.90.000.95.000.100.000.105.000.110.000.115.000.120.000.125.000.130.000.135.000.140.000.145.000.150.000.155.000.-

Egyházközségi hozzájárulás mértéke
Havonta (tájékoztató)
Évente
250.275.300.325.350.375.400.425.450.475.500.525.550.575.600.625.650.675.700.725.750.775.-

3.000.3.300.3.600.3.900.4.200.4.500.4.800.
5.100.5.400.5.700.6.000.6.300.6.600.6.900.7.200.7.500.7.800.8.100.8.400.8.700.9.000.9.300.-

160.000.165.000.170.000.175.000.180.000.185.000.190.000.195.000.200.000.-

800.825.850.875.900.925.950.975.1000.-

9.600.9.900.10.200.10.500.10.800.11.100.11.300.11.700.12.000.-

Anyakönyvi hírek
Temetés
Sipos Kálmánné Leidli Anna: 2015. január 22.
Nyugodjék békében!

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje:
Január 26, hétfő, Szent Timóteusz és Szent Titusz püspökök
7 óra: Püspök atya szándékára
10.30 óra: Jenvay Viktória Ilona temetési szentmiséje
Január 27, kedd, 18 óra: + Nagyszülők
Január 28, szerda, Aquinói Szent Tamás áldozópap és egyháztanító,
18 óra: A Hári és Mile család + tagjai
Január 29, csütörtök, 18 óra: + József és leánya Ágnes Mária
Január 30, péntek, 18 óra
Január 31, szombat, Bosco Szent János áldozópap, 7 óra
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