
A húsvéti vigília szertartása 19 órakor kezdődik a templom előtti té-
ren, amelyre kérjük, hogy védőpapírral ellátott gyertyát szíveskedjenek 
magukkal hozni! 

Húsvétvasárnap és húsvéthétfőn a vasárnapi rend szerint lesznek a 
szentmisék. Ételszentelés a húsvéti vigílián, valamint a vasárnap déle-
lőtti szentmiséken lesz.  

Emlékeztetjük a testvéreket, hogy csütörtöktől szombatig nem tu-
dunk lehetőséget biztosítani a szentgyónások elvégzésére. Nagypén-
teken pedig nincsen hivatali szolgálat a plébánia hivatalban. 

Április 9-i plébániai bálunkra belépőjegyek a plébánia hivatalban, 
támogatójegyek pedig a sekrestyében kaphatók. A bálra örömmel 
fogadunk tombola-felajánlásokat is. Minden további részlet honla-
punkon található. 

Az elmúlt évről szóló plébániai évkönyv 1000 Ft-ért az újságos asz-
talról és a sekrestyében vásárolható meg. Ugyancsak megjelent az 
Örömhír tavaszi száma, valamint az áprilisi Élő kenyér, amely az újsá-
gos asztalon található. Az új Adoremus a sekrestyében vehető át.  

Ebben az évben Püspök atya Celldömölkre hirdette meg az egy-
házmegyei zarándoklatot, amelyre április 30-án, szombaton kerül sor. 
A plébániánk által indított autóbuszra még lehet jelentkezni. Az úti-
költség 2000 Ft, zarándokcsomagot pedig 800 Ft-ért lehet igényelni 
április 1-ig. Kérjük, hogy akik autóval indulnak útnak, szintén jelent-
kezzenek a hivatalban.  

Zarándoklatok indulnak júliusban Lengyelországba és a Baltikumra, 
valamint Lourdes-ba. Minden részlet a hirdetőtáblán található. 
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A nagyheti szertartások rendje 
 
Március 21, Nagyhétfő 

7 óra: szentmise 
 
Március 22, Nagykedd 

18 óra: szentmise 
 
Március 23, Nagyszerda 

6 óra: szentmise 
 
Március 24, Nagycsütörtök 

18 óra: szentmise az utolsó vacsora emlékére 
19-20 óra: virrasztás, közös imaóra 
20-21 óra: virrasztás, csendes imaóra 
 
Március 25, Nagypéntek 

8 óra: Olvasmányos imaóra és Reggeli dicséret 
9 óra: keresztúti ájtatosság 
16.30 óra: ünnepi liturgia Urunk halálának emlékére 
19 óra: Zalaegerszeg város keresztútja a Nagytemplomtól a Kálvá-

riáig (Kérjük, hogy mécsest vagy fáklyát szíveskedjenek magukkal 
hozni!) 

 
Március 26, Nagyszombat 

8 óra: Olvasmányos imaóra és Reggeli dicséret 
8-15.30 óra: lehetőség a Szent Sír látogatására 



19 óra: Húsvéti vigília (Kérjük, hogy védőpapírral ellátott gyertyát szí-
veskedjenek magukkal hozni!) 

 
Március 27, Húsvétvasárnap 

7 óra, 10 óra és 18 óra: ünnepi szentmise 
8.30 óra: ünnepi szentmise Bazitán 
 
Március 28, Húsvéthétfő 

7 óra, 10 óra és 18 óra: ünnepi szentmise 
8.30 óra: ünnepi szentmise Bazitán 
 
A Karitász köszönete az adományokért 
 
Plébániánk Karitászcsoportja hálás szívvel mond köszönetet a kedves 

híveknek a nagyböjti tartós élelmiszergyűjtés keretében a templomunkba 
eljuttatott élelmiszer-, pénz- és egyéb adományaikért.  

A perselypénz összege 161 835 Ft, melyet teljes egészében élelmisze-
rek vásárlására fordítottunk. A gyűjtés eredményeképpen az élelmiszer- 
és pénzadományokból összesen 64 rászoruló családnak (225 fő) sikerült 
élelmiszercsomagot összeállítanunk. 

Isten fizesse meg, hogy az Irgalmasság Rendkívüli Szentévében oly so-
kan meghallották nehéz sorsú testvéreink segélykiáltását, és szívüket 
megnyitva, az irgalmas Jézus példáját követve hathatósan hozzájárultak a 
felebaráti szeretet csodájának megvalósításához. 

 
Anyakönyvi hírek 

 

Temetés 

Bekes László: 2016. március 16. 
Vass Antalné Hermán Margit: 2016. március 16. 

Nyugodjanak békében! 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
A szertartások rendje 
Március 21, Nagyhétfő, 7 óra: Püspök atya szándékára 
Március 22, Nagykedd, 18 óra: + Ibolya édesanya, Karolin és József 

nagyszülők 

Március 23, Nagyszerda, 6 óra: Család + tagjai 
Március 24, Nagycsütörtök, 18 óra: A Plébánia híveiért 
Március 25, Nagypéntek, 16.30 óra 
Március 26, Nagyszombat, 19 óra: A Plébánia híveiért 
Március 27, Húsvétvasárnap, Urunk feltámadása 

7 óra: + Etel, Anna és Jenő szülők 
8.30 óra (Bazita): + Rozália és Ferenc szülők 
10 óra: + Mária édesanya 
18 óra: + László férj és szülei 

Az elmúlt vasárnap szentföldi gyűjtés során 162 965 Ft-ot ajánlottak 
fel a Testvérek. Köszönjük szépen az adományokat!  

Egyúttal köszönjük mindazok segítségét, akik az elmúlt héten az al-
templom, a templom és környékének rendbetételében segítettek.  

Ma délután 4 órakor gyerekeknek és családoknak szóló zenés dicsőítés 
lesz a plébániatemplomban. 

A Szent Márton Akadémia következő előadása kedden, március 22-én 
18.30 órakor lesz a Mindszenty iskolában. Németh Norbert atya Kik és 
miért korbácsolták ki Mártont Savariából? címmel. 

Nagy szeretettel várjuk a Testvéreket nagyheti szertartásainkra, ame-
lyek rendje a heti hírlevélben is megtalálható. 

Nagycsütörtökön délelőtt 10 órakor lesz Szombathelyen az olajszente-
lési szentmise. 18 órakor pedig a plébániatemplomban kerül sor az utolsó 
vacsora szentmiséjére. Ezt követően egy órás közös, majd egy órás csen-
des virrasztás következik. 

Nagypénteken reggel 8 órakor az olvasmányos imaórát és a reggeli 
dicséretet imádkozzuk el, amelyet követően 9 órától keresztúti ájtatossá-
got végzünk. Az ünnepi szertartás 16.30 órakor kezdődik. 19 órától Zala-
egerszeg város keresztútját járjuk a Nagytemplomtól a Kálváriáig. Kérjük a 
Testvéreket, hogy gyertyát vagy fáklyát szíveskedjenek magukkal hozni! 

Ne feledjük, hogy nagypéntek szigorú böjti nap. A 14 éven felüliek 
hústilalma mellett a 18 éven felüliek ezen a napon csak háromszor étkez-
hetnek, amelyek közül csak egyszer lakhatnak jól. 

Nagyszombaton reggel 8 órakor az olvasmányos imaórát és a reggeli 
dicséretet imádkozzuk. Ezt követően 15.30 óráig nyitva lesz templomunk, 
s lehetőséget biztosítunk a Szent Sír meglátogatására. Kérjük, hogy aki 
csendes jelenlétet vállal ebben az időszakban, szíveskedjék feliratkozni a 
sekrestyében! 


