Május 1-jén, pénteken indulunk az egyházmegyei zarándoklatra
Andocsra. Az autóbusz reggel 7.20 órakor indul a templomtól. Az itthon maradók számára ezen a napon reggel 6.30 órakor lesz szentmise. Ez a nap egyúttal a hónap első péntekje is. A zarándoklat miatt a
Karitász-imaóra jövő pénteken lesz.
A jövő vasárnap május első vasárnapja, amelyen az édesanyákat
köszöntjük ünnepi műsorral a 10 órai szentmise végén.
Két hét múlva, május 9-én és 10-én tartózkodik Szent Márton püspök ereklyéje plébániánkon. Ebből az alkalomból egész éjszakás imádságot szervezünk az ereklye jelenlétében szombaton 18 órától vasárnap reggel 7 óráig. Ebben az időben imaórák és csendes imádságos
alkalmak váltják majd egymást. Kérjük azokat, akik ezen az éjszakán
egy-egy óra csendes jelenlétet vállalnának, hogy szíveskedjenek a
sekrestyében feliratkozni. Ugyanígy kérjük férfiak jelentkezését is, akik
szintén egy-egy órás beosztásban a templom rendjére ügyelnek. A
részletek a Hírlevélben találhatók.
Újra várjuk azon párok jelentkezését a szentségi házasságra felkészítőre, akik már évek vagy évtizedek óta együtt élnek. Tájékoztató lap
a sekrestyében és a plébánia hivatalban kapható.
Új kiadványokat lehet az újságos asztalról megvásárolni: a Szent
Márton imakönyv 1500 Ft-ba kerül, a Szűzanya jelenéseit gyerekek
számára bemutató Hajnali csillag című füzet pedig 990 Ft-ért vásárolható meg. A szintén gyerekeknek szóló Élő kenyér liturgikus kiadvány
májusi száma 350 Ft-ba kerül.
Az Adoremus májusi száma átvehető a sekrestyében.
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

Plébániai Hírlevél
2015. április 26.
Húsvét 4. vasárnapja

Szent Márton ereklyéje plébániánkon
Szent
Márton
születésének
1700.
évfordulóját
ünnepeljük
2016-ban, aki Szombathelyen született, s aki egyúttal egyházmegyénk védőszentje is. Megyéspüspökünk e jeles jubileumra előkészületi évet hirdetett meg, amely
segíti az egyházmegye hívő közösségét, hogy Szent Márton életpéldáját követni tudják.
Az előkészületi évben minden
plébániára elzarándokol Szent Márton ereklyéje, hogy templomainkban a hívő közösség kézzel fogható
jelét kapja szentünk közbenjárásának. Plébániánkra május 9-én, szombaton és 10-én, vasárnap érkezik
Szent Márton ereklyéje.
Az ünnepi program május 9-én, szombaton este 18 órakor kezdődik, amikor az ereklye megérkezik Szombathelyről. Ekkor közös imaórát tartunk Szent Márton püspök tiszteletére. Ezt követően templomunk egész éjszaka nyitva lesz az imádkozni vágyók előtt, amikor is
közös imaórák és csendes egyéni imaalkalmak váltogatják majd egymást. Közös imaórák az következő időpontokban lesznek: 18 óra, 21
óra, éjfél (plébániai imaóra), 2 óra, 4 óra, 6 óra (rózsafüzér ájtatosság)
és 9 óra. A vasárnap délelőtti szentmiséken is itt lesz még az ereklye,

amelyet a 10 órai szentmise után búcsúztatunk el. Szombaton az esti
imaórát Schauermann János atya, a szombathelyi Szent Márton plébánia plébánosa vezeti, aki egyúttal az ereklye őrzője is.
Nagy szeretettel várjuk közösségünk tagjait e rendkívüli ünnepi alkalomra, hogy egyházmegyénkért és plébániai közösségünkért imádkozhassunk. Az éjszakai virrasztás áldozatát ajánlhatjuk fel imádságunk mellett a Jóistennek.
Kérjük önkéntesek segítségét, akik vállalják a csendes jelenlétet az
imaórák közötti időben, hogy a templom soha ne maradjon üresen.
Ezen kívül kérjük férfiak segítségét is, akik egy-egy órás beosztásban a
templom rendjére és biztonságára ügyelnek.
Tegyük együtt maradandó élménnyé ezt a szép eseményt!

Imádság papjainkért
Urunk, köszönjük neked egyházközségünk papjait. Köszönjük, hogy
a papi hivatásra szólítottad őket, hogy erőt adtál nekik a nehéz hivatás
elfogadására. Töltsd el őket, Jézusunk, ügyed iránti lelkesedéssel, buzgalommal és irántunk érzett komoly felelősségtudattal. Hiszen elsősorban tőlük kapjuk hétről-hétre azt a tanítást, melyet meghagytál
tanítványaidnak, hogy hirdessék az egész világon minden népnek az
idők végezetéig.
Adj papjainknak Urunk, reményt és erőt, amikor úgy érzik csalódtak
bennünk vagy elöljáróikban. Ne engedd, hogy kedvüket szegje a mellőztetés, a sikertelenség és a meg nem értés.
Bennünk pedig legyen meg a bátorság, hogy vállaljuk a velük való
sorsközösséget: szívünk és ajtónk mindig nyitva álljon előttük, otthonunk az ő otthonuk is legyen. Ne engedd, Urunk, hogy miattunk valamikor is megbánják, amiért követték hívásodat. Add, hogy paptestvéreikkel mindig békében és megértésben éljenek.
Ajándékozd meg őket tiszta örömökkel, boldog, derűs napokkal,
hogy amikor életük alkonyán visszatekintenek szent szolgálatukra,
hálatelt szívvel mondjanak köszönetet neked, amiért követésedre kiválasztottad őket. Ámen.

Anyakönyvi hírek
Keresztelés
Bödör Hanna: 2015. április 19.
Isten hozta közösségünk új tagját!
Temetés
Forintos Viktorné Cséri Zsuzsanna: 2015. április 22.
Juhász Mihályné Bakos Ilona: 2015. április 24.
Nyugodjanak békében!
INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A szertartások rendje:
Április 27, hétfő, 7 óra: Püspök atya szándékára
Április 28, kedd, Chanel Szent Péter áldozópap és vértanú; Szent
Montforti Grignion Lajos-Mária áldozópap, 18 óra: + Ferenc
Április 29, szerda, Sienai Szent Katalin szűz és egyháztanító, Európa
társvédőszentje, 18 óra: Család élő és meghalt tagjai
Április 30, csütörtök, Szent V. Piusz pápa, 18 óra: Hálából 40. házassági
évfordulóért
Május 1, péntek, Szent József a munkás, 6.30 óra: Jószándékra
Május 2, szombat, Szent Atanáz püspök és egyháztanító, 7 óra: Vörös
család élő és elhunyt tagjai
Május 3, Húsvét 5. vasárnapja
7 óra: + Gyula férj, édesapa, nagyapa
8.30 óra (Bazita): Plébánia híveiért
10 óra: + Szülők és testvérek
18 óra: + Teréz és János szülők
Ma este a Szent Mónika közösség tagjai találkoznak délután 5 órakor a
kápolnában. Fél 6-tól pedig a jó termésért való ájtatosságot végezzük el.
Szentségimádás és közbenjáró imádság lesz kedden az esti szentmise
után.
Május a Szűzanyának szentelt hónap. Minden hétköznapi szentmise
előtt, valamint a vasárnap esti szentmise előtt Mária-ájtatosságot végzünk. Reggel 6.40 órakor, este pedig 17.40 órakor kezdődik az imádság.

