Ma délután zenés dicsőítés lesz a plébániatemplomban felnőtteknek 16 órától.
A Szent Márton Akadémia következő előadása április 19-én, kedden 18.30 órakor lesz a Mindszenty iskolában. Aigner Géza répcelaki
plébánia Szent Márton hatása a világegyházra és Magyarországra című előadása lesz hallható.
A Szent Család Óvodában az új óvodások beíratására április 20-án,
szerdán és 21-én, csütörtökön 8 és 17 óra között várják a szülőket.
A jövő vasárnap a Szentatya kérésének megfelelően az Ukrajnában
élő hívők megsegítésére gyűjtjük a perselyadományokat.
A jövő vasárnap 15 órára családi délutánra várjuk az általános iskolásokat és szüleiket a plébániai központ közösségi termébe. 17 órakor
pedig a Szent Mónika közösség tagjai találkoznak a kápolnában.
A celldömölki egyházmegyei zarándoklatra megürült három hely.
Jelentkezni a sekrestyében lehet.
Örömmel jelezzük a Testvéreknek, hogy mind a templomban, mind
pedig a kápolnában kihelyeztünk templomi használatra szánt többféle
imakönyvet. Ezeket bármikor szabadon lehet használni a templomban,
de kérjük, hogy távozás előtt szíveskedjenek visszatenni a könyveket a
helyükre.
Püspök atya megalapította a Brenner János Imaszövetséget mindazok számára, akik vállalják, hogy naponta imádkoznak a lelkipásztorokért és papi hivatásokért. Püspök atya teljes üzenete megtalálható
honlapunkon. Jelentkezési lapot a hivatalban és a sekrestyében lehet
igényelni, amelyet a plébánia hivatalba kell visszajuttatni.
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Plébániai Hírlevél
2016. április 17.
Húsvét 4. vasárnapja

Megalakul a Szent Márton Légió

Szent Márton 1700 Zalaegerszegen
Szombathelytől a franciaországi Tours
városáig – de Európa számos más országában is – 2015. novembertől egy éven át ünnepeljük Szent Márton születésének 1700.
évfordulóját. A különböző helyi megemlékezésekhez, felvonulásokhoz, zarándoklatokhoz sajátos módon csatlakozik a Szombathelyi Egyházmegyén belül a zalaegerszegi kertvárosi plébánia kezdeményezése:
Mindazon fiúk, lányok, nők, férfiak, akik Szent Márton példáját követni szeretnék, személyes részvétellel kapcsolódjanak be az ünnepi év
eseménysorozatába úgy, ahogy a szent püspök nap mint nap tette:
bátran, hittel, eredményesen.
A plébánia kezdeményezésének egyik eleme a Szent Márton Légió
megalakítása, amelynek önkéntes tagjai a szervezett jótékonykodást
tűzik zászlajukra. A tervezett tevékenységek (különböző szociális intézményekben kerítésfestés, növénytelepítés, játszótér felújítás stb.)
olyan munkák, amelyek egy szívet és sok kezet igényelnek. Játékos,
valójában lelki tartalmú elem a Szent Márton Patikája létrehozása, ahol
minden lelki és lelki eredetű fizikai bajra lesz „gyógyszer” és mellé
természetesen néhány jó szó.
A légióba az Ég-Ígérő könyvesboltban lehet jelentkezni, az Eötvös
utca 1-3. szám alatt. Itt lehet átvenni a belépési igazolványt, valamint

akik, szeretné, itt vásárolhatják meg a légió egyenpólóját is. Ugyancsak itt lehet a légió szolgálataira vonatkozó igényeket is bejelenteni.
VÁRUNK A LÉGIÓBA !
Az első jótékonysági akcióra május 7-én, szombaton 10 órától kerül
sor a csecsemőotthon udvarán. Kerítésfestés, növénytelepítés, valamint a szabadtéri játékok karbantartása vár ránk ezen a napon. A
munkálatokba a gyerekotthon lakói is bekapcsolódnak majd, így a
fizikai munka mellett lelki ajándékot is adhatunk nekik. Azok jelenlétére is számítunk, akik fizikai munkát nem tudnak végezni, de szívesen
töltenének egy kis időt a gyerekekkel.

keresztül nyilvánul meg a legbeszédesebb és a teljes embert megérintő módon. Az egyház a megtestesülés folytatása. Isten Jézus Krisztusban nemcsak vándorlásunk társa lett, hanem arra hív szüntelenül,
hogy mi is legyünk az ő társai terveinek megvalósításában, ezért az
Isten találkozóra hív a liturgiában, ahol feladatot is szán nekünk. Ezekből a találkozásokból él a kereszténység. Az igazi gondolatmenet tulajdonképpen nem magában a könyvben halad tovább, hanem az olvasóban azzal, hogy belevonódik a sorokba, azzal, hogy megért és
felismer valamit és Valakit, azzal, hogy „lángoló szívvel” egyben látja a
három témát, a feltámadt Krisztust, aki a kenyértörésben, az egyházában ma is felismerhető.

A Karitász köszönete
Anyakönyvi hírek

A Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia Karitász csoportja tisztelettel megköszöni a kedves híveknek a jótékonysági hangversenyen való
részvételüket, amelyet a Pálóczi Horváth Ádám Zeneiskola növendékei, hangszeres szólistái és kamaraegyüttesei adtak április 10-én az
esti szentmise után Stépánné Simon Ágnes és Kocsmár Péter zeneiskolai tanárok szervezésében. A pénzadományokból befolyt összeg
51 800 Ft, amelyet a plébániánkhoz tartozó kertvárosi nehéz sorsú
családok megsegítésére fordítunk.
Megjelent Németh Norbert atya új könyve

"A Nyugat-magyarországi Egyetemen megtartott nyilvános előadássorozataimat adom közre ebben a kötetben, ami lehetőséget ad a
hit felnőtt átgondolására és az abból fakadó keresztény küldetés mélyebb megismerésére. Olyan témák szólaltak meg az egyetemi előadótermekben, amelyek engem is foglalkoztatnak, így remélem, az Olvasó számára is hasznos lehet." (Németh Norbert)
A könyv három előadássorozat anyagát tartalmazza: Krisztusról, az
egyházról és a liturgiáról. Jézus Krisztus személye és műve köti össze a
három részt, hiszen Krisztus ma is az általa elindított és a Szentlélektől
kísért egyházban él tovább. Az egyház nemcsak Jézus műve, hanem
Jézus egyik jelenléti módja itt a földön. Az egyház pedig a liturgián

Temetés
Nagy Sándorné Lőrincz Terézia: 2016. április 14.
Nyugodjék békében!
INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje
Április 18, hétfő, 7 óra: Püspök atya szándékára
Április 19, kedd
9 óra: Farkas Gizella temetési szentmiséje
18 óra: + József édesapa és József
Április 20, szerda, 18 óra: + Gyula édesapa
Április 21, csütörtök, Szent Anzelm püspök és egyháztanító, 18 óra:
Az Illés, a Széll és a Sóska család élő és + tagjai
Április 22, péntek, 18 óra: + Gizella és Lajos szülők és fiuk Lajos
Április 23, szombat, Szent Adalbert püspök és vértanú, 7 óra: +
Édesapa
Április 24, Húsvét 5. vasárnapja
7 óra: + Lajos, Anna és Tibor
8.30 óra (Bazita): Püspök atya szándékára
10 óra: + István és Katalin szülők és nagyszülők
18 óra: + Szülők és testvérek

