Április 10, Húsvét 3. vasárnapja
7 óra: + Sándor
8.30 óra (Bazita): A Plébánia híveiért
10 óra: + Mihály édesapa
18 óra: + Ferenc
A mai vasárnap az altemplomi mozaikra fordítjuk a perselygyűjtést.
Holnap Urunk születésének hírüladását ünnepeljük, ezért nem reggel, hanem este 6 órakor lesz az ünnepi szentmise.
Szombati plébániai bálunkra belépőjegyeket már csak kedden és
szerdán lehet vásárolni a plébánia hivatalban. Támogatójegyek pedig
a sekrestyében kaphatók. A bálra örömmel fogadunk tombolafelajánlásokat is. Kérjük, hogy aki süteménnyel tudja támogatni bálunkat, szíveskedjék azt péntek délután vagy szombat délelőtt leadni a
hivatalban vagy a Mindszenty iskolában.
Szentségimádás és közbenjáró imádság lesz a Zárda kápolnában
április 8-án, pénteken az esti szentmise után 19 órától, melyre szeretettel várnak mindenkit.
Elsőcsütörtökön, április 7-én 17 órától szentségimádási órát tartunk
a lelkipásztorokért és papi hivatásokért.
A zeneiskola növendékei adnak hangversenyt a plébániatemplomban jövő vasárnap, április 10-én 19 órától. A részletes program a hirdetőtáblán olvasható.
Egyházmegyénk gyalogos zarándoklatot szervez Szent Márton
évében Szombathelyről Pannonhalmára június 20 és 25 között. A részletes információk a hírlevélben találhatók.
Honlap

Facebook
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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 • 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
2016. április 3.
Húsvét 3. vasárnapja, Az isteni irgalmasság vasárnapja

Mindig lesz egy új nap

Mindig lesz egy új nap,
hogy kimondhasd: „Szeretlek!”
Mindig lesz egy új lehetőséged,
hogy megkérdezhesd: „Tehetek érted valamit?”
Ám ha tévedek,
és nem maradt más, csak a ma,
el akarom mondani, hogy szeretlek,
és remélem, sosem felejtjük el egymást.
Mélyen megbánod majd,
hogy elszalasztottad
egy mosoly, egy ölelés vagy egy csók idejét,
és túl elfoglalt voltál ahhoz,
hogy megadhasd valakinek azt,
amit ő utoljára kért volna tőled.
Gondolj szeretteidre még ma,
és súgd a fülükbe,
mennyire szereted őket,
és mennyire fogod őket mindig szeretni!
Legyen időd, hogy kimondhasd:
„Sajnálom!” „Kérlek, hallgass meg!”
„Köszönöm!” „Minden rendben!”
Holnap nem fogod megbánni,
amit ma megtettél.
Bruno Ferrero: Mindig lesz egy új nap

Gyalogos zarándoklat a Szent Márton évben

Zarándoklat indul Szombathelyről Pannonhalmára, 2016. június 2025 között. Célja, hogy mélyebben megismerjük a korai Egyház szentjének, Mártonnak életét, és 21. századi módon kövessük példáját. A
fáradságos út során szeretnénk megtanulni Mártontól, mit jelent zarándoknak, bűnbánónak, az evangélium hirdetőjének lenni, a szegényben, a betegben s végül minden embertársunkban Krisztust meglátni!
•
Útvonal: Szombathely - Vép- Porpác- Bögöt –Sárvár - Rábapaty – Uraiújfalu – Nick - Répcelak – Rábakecöl – Vág – Szany - Marcaltő – Malomsok – Csikvánd – Tét - Felpéc irányába – Kajárpéc - Pannonhalma. Napi távolság: kb. 25 km
•
Csomagok: kis hátizsákkal gyalogolunk, a nagy csomagot teherautó szállítja.
•
Szállás: tornatermek, kollégiumok, közösségi szállások – hálózsákban, parkettán, ágyneműt nélkülöző fekvőhelyeken.
•
Étkezés: naponta két hideg és egy meleg étkezést tervezünk,
amelyet a zarándoklat szerevezői biztosítanak.
•
Korhatár: Betöltött 14. életév felett bárkit szeretettel várunk,
amennyiben tudja vállalni a napi gyaloglás távjait. (Szülői kíséret nélkül jelentkező kiskorúk részvétele írásbeli szülői engedélyhez kötött.)
•
Részvételi díj: 3000 Ft/fő. Ez tartalmazza a zarándoklat pólójának árát is. Az összeget a Szombathelyi Egyházmegye számlaszámára
kérünk átutalni vagy csekken befizetni: 11747006-22894126. Kérjük a
megjegyzés rovatban feltüntetni: Egyházmegyei gyalogos zarándoklat.
•
Jelentkezés menete: Jelentkezni a Szombathelyi Egyházmegye
Jubileumi weboldalán az Egyházmegyei gyalogos zarándoklat menüpontban található Regisztrációs űrlap kitöltésével lehet március 29. és
április
29.
között
illetve
a
létszámkeret
feltöltéséig:
www.szentmarton.martinus.hu/gyalogoszarandoklat. Itt még több
információ is rendelkezésre áll a zarándoklatról. De indul Facebook
oldal is, kérjük azt is figyelje mindenki.
•
Szeretnénk arra bíztatni mindenkit, hogy lehetőség szerint
minden plébániáról jelentkezzenek. A zarándoklat maximum létszáma

120 fő. A jelentkezések sorrendjében töltjük fel a rendelkezésre álló
helyeket.
•
A zarándoklat szervezője: A Szombathelyi Egyházmegye Ifjúsági Bizottsága és a Szent Márton Zarándokiroda.
•
A zarándoklat vezetői: Óra Krisztián, Derossi Raja SDB, Molnár
János
A zarándokok nemcsak önmaguk miatt kelnek útra. Hírt, jóhírt,
örömhírt (=evangéliumot) visznek és szívükben hordoznak másokat.
Zarándokutunkat felajánljuk Egyházmegyénk híveiért és papjaiért, a
lelki megújulásunkért, hazánkért és engesztelésként. Szeretettel várunk mindenkit, aki szívesen lenne Szent Mártonnal együtt Krisztus
követője!
Kapcsolat, információ: Szmodics Petránál: petra@martineum.hu,
(94/514-355).
Anyakönyvi hírek
Temetés
Balázs Istvánné Hóbor Margit: 2016. március 23.
Horváth Mónika: 2016. március 31.
Nyugodjanak békében!
INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje
Április 4, Urunk születésének hírüladása, 18 óra: + Tamás férj, édesapa, nagyapa és testvér
Április 5, kedd, 18 óra: Püspök atya szándékára
Április 6, szerda, 18 óra: + Gyula
Április 7, csütörtök, De la Salle János áldozópap
10.30 óra: Dömötör László temetési szentmiséje
18 óra: + János és Tamás
Április 8, péntek
10.30 óra: Béres Ferenc temetési szentmiséje
18 óra: + Imre férj és édesapa
Április 9, szombat, 7 óra: + Testvérek és hozzátartozók

