A felkészítőre azokat várjuk, akik egyházilag szabad állapotúak, vagyis nem volt korábban most is érvényben levő szentségi házasságuk.
A felkészítőn való részvétel természetesen teljesen ingyenes. Bízunk
abban, hogy hatékony segítséget tudunk nyújtani a plébániánkon élő
pároknak. Szeretettel várjuk jelentkezésüket a Plébánia Hivatalban!

Plébániai Hírlevél
2016. március 27.
Húsvétvasárnap, Urunk feltámadása

A heti szentmisék rendje
Március 28, Húsvéthétfő
7 óra: + Szülők
8.30 óra (Bazita): Püspök atya szándékára
10 óra: + Szülők és nagyszülők
18 óra: A Vörös és a Porpáczy család + tagjai
Március 29, kedd, 18 óra: + Károly édesapa
Március 30, szerda, 18 óra: + Szülők és Aranka
Március 31, csütörtök, 18 óra: + Ferenc férj és édesapa
Április 1, péntek, 18 óra: + Sándor és István édesapák
Április 2, szombat, 7 óra: A Szeplőtelen Szív ellen elkövetett bűnökért
Április 3, Húsvét 2. vasárnapja, Az isteni irgalmasság vasárnapja
7 óra: + Imre édesapa, Katalin és Sándor nagyszülők, + hozzátartozók
8.30 óra (Bazita): Cziráki család és Tislerics szülők
10 óra: + Klára és István szülők
18 óra: + Margit és József szülők
Honlap

Facebook

Hírlevél
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Imacsoport

SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN SZÍVE PLÉBÁNIA – 8900 Zalaegerszeg, Átalszegett
utca 100. • Telefon: 92/320-626 • Email: zeg3@martinus.hu • Honlap:
http://zeg3.martinus.hu • Keressenek minket a Facebook-on is! • Hivatali idő: kedd: 10-12 óra; szerda: 16-17 óra; csütörtök: 10-12 óra; péntek:
16-17 óra vagy telefonos egyeztetéssel
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Plébániai bál április 9-én
Április 9-én, szombaton 19 órától már második alkalommal rendezzük meg plébániai bálunkat a Mindszenty iskolában. Az idei bál különlegessége, hogy az 1920-as éveket próbálja felidézni. Ehhez kérjük,
hogy aki teheti és hajlandó egy kis mókázásra, szíveskedjen egy olyan
ruhadarabot vagy kiegészítőt magára venni, amely az 1920-as évekre
jellemző. Hölgyeknél megfelelő a fejdísz vagy boa, uraknál pedig a
hózentráger, cilinder vagy éppen sétapálca. Természetesen egyéb
korra jellemző kiegészítők is megfelelők. A szokásos tombolahúzás
mellett most új különlegességekkel és meglepetésekkel is várjuk a
bálra érkezőket.
A bálra belépőjegyek még vásárolhatók, kizárólag a Plébánia Hivatalban. A belépő- és vacsorajegy ára 3000 Ft. Középiskolás és egyetemista diákok kedvezményes jegyet vásárolhatnak 1500 Ft-ért, amely a
vacsorát is tartalmazza.
Ebben az évben is várunk sütemény-felajánlásokat, amelyet április
8-án és 9-én lehet majd leadni. Másfelől tombola-felajánlásokat is
örömmel fogadunk. Kérjük a testvéreket, hogy akár vállalkozókat
megkeresve, akár saját tombolanyereményt összeállítva is segítsenek.
A tombolatárgyakat a Plébánia Hivatalban lehet leadni hivatali időben.
Mindazok, akik nem tudnak eljönni a bálra, támogatójegy vásárlásával segíthetik célkitűzésünk megvalósulását. Támogatójegyeket a
Plébánia Hivatalban és a sekrestyében lehet vásárolni 500, 1000, 2000
és 5000 Ft-os címletekben.
Szeretettel hívjuk tehát mindnyájukat plébániai bálunkra, hogy ebben az örömben is együtt vehessünk részt!

Megjelent az új plébániai évkönyv
Plébániai közösségünk 2015. évét foglalja össze a most megjelent
plébániai évkönyv. Bemutatkoznak benne az elmúlt évben megalakult
közösségek, visszaemlékezünk az év jelentős eseményeire, valamint
plébániai közösségünk tagjai által készített érdekes írásokat is olvas-

hatunk benne. A kiadványt a
sok kép teszi könnyen olvashatóvá. Az előző évhez
képest pedig jelentősen
megnőtt az évkönyv tartalma is.
Évkönyvünk
nagyszerű
kordokumentum, amely hatékony segítséget nyújt annak bemutatásában, ami a
mi 2015-ös esztendőnk volt.
A kiadványt templomainkban és a plébánia hivatalban lehet megvásárolni 1000 Ft-ért.

Szentségi házasságra felkészítő régóta együtt élő pároknak
Plébániai közösségünk tagjai között bizonyára sok olyan pár van,
amelynek tagjai már jó ideje együtt élnek, s akár gyermekeknek is életet adtak, de bizonyos események miatt nem kötöttek templomban
szentségi házasságot. Őket szeretnénk megszólítani egy új lehetőséggel. Kezdetben talán szándékukban volt, hogy ezt a mulasztást hamar
pótolják. Ahogy telt-múlt az idő, a különböző váratlan események
miatt egyre csak halogatták a szentség megkötését, mígnem egyszer
csak úgy érezték, hogy már nem tudnának szégyen nélkül házasságkötésre jelentkezni, vagy akár azt jutott eszükbe, hogy már túl öregek
hozzá. S bár szívükben ott a vágy, a bátorság legtöbbször nem volt
elég.
Plébániánk ezeknek a pároknak szeretne segíteni, s lehetőséget
nyújtani a szentségi házasság megkötésére. Mindenekelőtt egy néhány alkalmas találkozóra hívjuk a párokat, ahol a lelkipásztorok mellett szakavatott házaspár segíti bemutatni azt, amiben a szentségi házasság többet jelent bármilyen más életközösségnél. A találkozókat
követően tetszőleges időpontban lehetőség nyílik a házasság megkötésére, akár rendkívül egyszerű formában is.

