Következő fatimai esténk február 13-án, pénteken lesz, melyet
Szeghy Csaba Tamás atya vezet. 17 órakor szentségimádási óra, 18
órakor pedig szentmise és Mária-ájtatosság lesz.
Az egyházközségi képviselőtestület gazdasági üléséhez kapcsolódóan a jövő héten minden szentmise végén rövid tájékoztatót tartunk
plébániánk anyagi helyzetéről.
Új élet kurzust szervez plébániánk a Szent András Evangelizációs Iskolával március 6 és 8 között. A kurzusról bővebb ismertető az elmúlt
heti Hírlevélben található. Tájékoztató és jelentkezési lap pedig az
újságos asztalról vihető el. A kurzusra már csak 7 szabad hely van.
Évértékelő szórólapunkat szeretnénk eljuttatni újra plébániánk
minden háztartásába. Ehhez kérjük a Testvérek segítségét. További
részletek a Hírlevélben találhatók. A szórólapot és az egyházközségi
hozzájárulás befizetésére szolgáló csekket tartalmazó borítékokat a
sekrestyében lehet átvenni. Hálásan köszönünk minden segítséget!
A közelgő Szent Márton jubileumi évre Egyházmegyénk Szent Márton imakönyvet jelentetett meg. Az imakönyvet plébániánk is megrendeli, akik szeretnének belőle, a hivatalban vagy a sekrestyében iratkozhatnak fel. Az imakönyv ára 1500 Ft.
A Martinus februári száma 170 Ft-ért, valamint a Mária Rádió februári programfüzete ingyenesen elvihető az újságos asztalról.
Az egyéni vállalkozók személyi jövedelemadó bevallási határideje
február 25. Kérjük, hogy adójuk kétszer egy százalékával támogassák
katolikus egyházunk, valamint plébániánk működését. Rendelkezői
nyilatkozatok az újságos asztalon találhatók.
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Házasság hete – 2015. február 9-14.
Idén is megrendezik Magyarországon a Házasság hetét, amelybe – a tavalyi évhez hasonlóan – Zalaegerszeg is bekapcsolódik. Az egész héten át tartó
rendezvény célja, hogy a házaspárok és jegyespárok figyelmét a házasság
értékeire irányítsák, s miközben ezt teszik, kellemes és hasznos időtöltésre is
lehetőséget biztosítsanak számukra.
Az idei Házasság hetét plébániánk fiatal házas közössége szervezi, s a
programsorozatban plébániatemplomunk kétszeres helyet is fog kapni. A hét
teljes programja a következő:
Február 9, hétfő, 17 óra, Szeplőtelen Szíve Plébánia: Pete Polgár Máté: A
házasságról Isten szemével, majd közös imádság
Február 10, kedd, 17 óra, Bíróság: A házasságról jogi szemmel - Gaál
Boglárka előadása: A párkapcsolat fejlődése a család rendszerében címmel,
majd beszélgetés a témáról, valamint gyertyafényes tárlatvezetés
Február 11, szerda, 16.30 óra, Berzsenyi Dániel utca 7.: Izgalmas szabadulós játék házaspároknak (Exitgames) Előzetes jelentkezés szükséges a létszám miatt!
Február 12, csütörtök, 17 óra, Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium: Filmvetítés: Fogadom (The Vow), majd beszélgetés
Básti Zoltánnal a filmről és ehhez kapcsolódó témákról
Február 13, péntek, 17 óra, Evangélikus parókia közösségi terme: Vidám
játékok házaspároknak, majd agapé (Kérjük, aki tud, támogasson minket egyegy tálca süteménnyel!)
Február 14, szombat, 17 óra, Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia: Záró
szentmise házaspároknak szentségi áldással, majd ajándékok átadása, sorsolás

A heti programban szerelmes ötpróba is szerepel, amely során a házaspárok maguk által tervezett időbeosztás szerint oldhatnak meg feladatokat.
Aki minden feladatot teljesít, dupla eséllyel indul a sorsoláson! (Jelentkezni az
e-mail címen lehet.) Az aktívan résztvevő házaspárok a végén apró meglepetést kapnak, illetve értékes ajándékokat sorsolunk ki. A programok ideje alatt
a gyermekfelügyelet biztosított.
További információ: Telefon: 30/3727667 (Körmendyné Polgár Csenge); Email: hazassaghete.zeg@gmail.com
Szórólap kampány 2015
A tavalyi évhez hasonlóan idén is készíttettünk szórólapot, amelyen beszámolunk az elmúlt év történéseiről, valamint a tervekről, amelyeket ebben
az évben szeretnénk megvalósítani. Szeretnénk ugyanis, hogy mindazok, akik
valamilyen indokból kifolyólag nem járnak hozzánk templomba, figyelemmel
tudják kísérni életünk alakulását. Ezen kívül a feléjük újra és újra elhangzó
meghívás talán egyszer majd megérlelődik szívükben. Fontos tehát, hogy ha
ők nem jönnek, mi tegyünk meg egy lépést feléjük.
Ezen kívül plébániánkon mindenki számára közismert, hogy a Kertvárosban plébániai munkatárs nem járja végig az otthonokat, hogy az egyházközségi hozzájárulásokat gyűjtse. Szeretnénk azonban mindenkinek megadni a
lehetőséget arra, hogy ezt egyszerűen be tudja fizetni. Ezért mellékelünk
most is egy csekket a levélhez, amelyen keresztül mindenki könnyen tudja
támogatni plébániai közösségünket.
Szeretettel kérjük most is mindenki segítségét, hogy Kertvárosban egyegy utcát vállalva segítsen eljuttatni minden lakásba szórólapunkat. A levelek
a sekrestyében vehetők át. Most is figyeljünk arra, hogy ne zaklassuk a levéllel azokat, akikről tudjuk, hogy más felekezethez tartoznak vagy nem vennék
szívesen megkeresésünket. Ne tegyük a levelet közösségi reklámos ládákba
sem, hanem igyekezzünk megőrizni annak személyes jellegét. Ezen kívül pedig ne felejtsünk el imádkozni azokért, akikhez a leveleket eljuttatjuk. A plébániánk mindenféle önkéntes munkában résztvevőkért február 24-én szentmisét ajánlunk fel. Köszönjük szépen mindenki segítségét!
Anyakönyvi hírek
Temetés
Tóth László: 2015. február 5.
Nyugodjék békében!

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje:
Február 9, hétfő, 7 óra: Püspök atya szándékára
Február 10, kedd, Szent Skolasztika szűz, 18 óra: + Vilma és Tibor
Február 11, szerda, A Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária, 18 óra: Betegekért és szenvedőkért
Február 12, csütörtök
12 óra: Vermes Ferencné Gábos Éva temetési szentmiséje
18 óra: + Ottó, felesége Teréz és családjuk
Február 13, péntek
13.30 óra: Szmodics Lajos temetési szentmiséje
18 óra: + András, István, Mária és hozzátartozók
Február 14, szombat, Szent Cirill szerzetes és Szent Metód püspök, 17 óra:
A házaspárokért és a jegyesekért
Február 15, Évközi 6. vasárnap
7 óra: Élő családtagok
8.30 óra (Bazita)
10 óra: + Hilda édesanya
18 óra: + Jolán és Sándor szülők
Ma valamennyi szentmise után balázsáldásban részesülhetnek a Testvérek.
A jövő héten Zalaegerszegen is megrendezzük a Házasság hetét. Február
9 és 14 között a város különböző pontjain szerveznek programokat a házasság értékének felmutatására. A pontos program a Hírlevélben, illetve a hirdetőtáblán szerepel. Templomunkban hétfőn és szombaton este lesz rendezvény. Hétfőn 17 órakor A házasságról Isten szemével címmel lesz előadás,
szombaton pedig 17 órakor a hetet záró szentmise lesz, amely végén a házaspárok szentségi áldásban is részesülhetnek. Éppen ezért szombaton reggel 7 órakor nem lesz szentmise.
Február 11-én, szerdán, a betegek világnapján az esti szentmisében részesülhetnek a betegek szentségében mindazok, akik azt kérik. A szentségben
való részesülés feltételei az elmúlt heti Hírlevélben találhatók. Kérjük, hogy
akik szeretnék a szentséget felvenni, szíveskedjenek feliratkozni a sekrestyében, s a szentségfelvétel előtt elvégezni szentgyónásukat! Ezen a napon a
szentmisét plébániánk Karitász-csoportja a betegekért és a szenvedőkért
ajánlja fel. A szentmise után a Karitász csoport rövid gyűlése lesz.
Február 11-én, szerdán, fél 5-től szeretettel várják a Mindszenty iskolába a
nagycsoportos óvodásokat és szüleiket iskolára felkészítő foglalkozásra. A
részletes programról a kihelyezett plakátról tájékozódhatnak az érdeklődők.

