csak egyszer lakhatnak jól. Ezen kívül nagyböjt minden péntekén hústilalom
van a 14 éven felüliek számára. Nagyböjt minden péntekén keresztúti ájtatosságot végzünk 17 órától.
A Jézus Szíve Ferences Plébánián nagyböjt minden keddjén medjugorjei
imaestet tartanak az esti 6 órás szentmise után, amelyre mindenkit várnak.
A lelkipásztorokért és papi hivatásokért tartunk szentségimádási órát
március 2-án, elsőcsütörtökön 17 órától. A Karitász keresztúti ájtatossága
elsőpénteken, március 3-án 17 órakor kezdődik. A fatimai rózsafüzért
elsőszombaton, március 4-én, a hajnali szentmise előtt egyszerű formában
imádkozzuk el.
A jövő vasárnap minden szentmise után a hamvazás szentelményében részesülhetnek, akik Hamvazószerdán nem tudnak eljutni szentmisére.
Már most hívjuk a Testvéreket plébániánk nagyböjti lelkigyakorlatára,
amelyet Márfi Gyula veszprémi érsek vezet két hét múlva, március 11 és 13
között. A részletes program a Hírlevélben található.
Plébániánk házaspárokat erősítő párkapcsolati programot indít azok számára, akik szeretnék házasságuk alapjait megerősíteni, esetleg új alapokat
találni. A programmal kapcsolatos részletek az elmúlt heti Hírlevélben, valamint honlapunkon találhatók. Jelentkezni a Plébánia Hivatalban lehet.
Segítséget kérünk a Testvérektől, hogy új plébániai szórólapunkat minden
plébániánkon élő családhoz eljuttathassuk. Az előző évek módszerét követve
az önkéntesek a sekrestyében vehetik fel a borítékokat, egy-egy utcát vállalva. Minden ezzel kapcsolatos információ az elmúlt heti Hírlevélben található.
A Kolping Idősek Otthona önkéntesek segítségét kéri, akik akár alkalomszerűen, akár rendszeresen kisebb szolgálatokat tudnak vállalni az otthonban.
Karbantartási, szervezési, szállítási feladatokban, valamint az idősekkel való
találkozásban várnak segítséget. Minden információ és a lehetséges szolgálati területek a Hírlevélben találhatók.

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
szolgálat: hétfő: 10-12 óra; kedd: 10-12 óra; szerda: 15-17 óra; csütörtök: 10-12 óra; péntek: 15-17 óra vagy telefonos egyeztetéssel
10

Plébániai Hírlevél
2017. február 26.
Évközi 8. vasárnap

Nagyböjti lelkigyakorlat 2017

A Kolping Idősek Otthona segítséget kér
A Kolping Idősek Otthona (a Zárdában működő egykori otthon) önkéntesek segítségét várja konkrét feladatok elvégzéséhez. E feladatok egy része
rendszeres, más része pedig alkalmi. A rendszeres feladatok vállalása is lehet
alkalmi (pl. minden szerdán).
Rendszeres segítségre van szükség:
szállítás területén:
- János atya szállításában (minden nap 10.30-ra érte kell menni és 13.30kor kell hazavinni, vasárnap már 12.00-kor készen van) akár csak egy vagy két
napján a hétnek, de rendszeresen – kiszámítható feladat
- diétás koszt szállítása, minden nap 11.45-kor csere-éthordóval a kórház
étkezőjéből – kiszámítható feladat
- betegkísérést (vele menni, ott lenni vele), rendszeresen szükséges – nem
kiszámítható elfoglaltság
- laboratóriumba vizsgálati anyagot szállítani - rendszeres szükséglet –
nem kiszámítható elfoglaltság
egyéb feladatok:
beszélgetés a lakókkal, zenehallgatás szervezése, segítség a foglalkoztatónak, esetleg levegőztetés, séta jó időben, közös imádság szervezése, hívő
lakók kikísérése ezekre az alkalmakra
előbb-utóbb kereti munkák: fűnyírás, metszés, ásás/szántás ültetés, ösvények kialakítása, padok
Egyszeri feladatok:
- segítség felszerelni a kapaszkodókat, szúnyoghálókat, polcokat
- összeállítani a kapott polcokat, majd elrendezni a raktárban mindent,
rendet tenni a raktárban,
- időnként segítség a raktár és az intézmény közötti szállításban (ágyak,
szekrények, egyéb bútorok)
A feladatokkal kapcsolatban az intézmény vezetőjétől dr. Marx Gyulánétól
lehet információt kérni (marxne16@gmail.com).

Anyakönyvi hírek
Temetés
Szabó Ferencné Rózsás Erzsébet Julianna: 2017. február 23.

Kovácsné Szilveszter Magdolna: 2017. február 24.
Nyugodjanak békében!

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje
Február 27, hétfő, 7 óra: Püspök atya szándékára
Február 28, kedd, 18 óra
Március 1, szerda, Hamvazószerda
6 óra: + János és családja
18 óra: + Ottó és Magdolna szülők és + László férj, édesapa
Március 2, csütörtök
8 óra: Horváth Károly temetési szentmiséje
18 óra
Március 3, péntek, 18 óra: + János és Mária szülők
Március 4, szombat, Szent Kázmér; Boldog Meszlényi Zoltán, 6 óra: + és
élő családtagok
Március 5, Nagyböjt 1. vasárnapja
7 óra: + Szülők, nagyszülők
8.30 óra (Bazita): + Márton és Erzsébet
10 óra: + Szülők és nagyszülők
18 óra: + Anna és Ferenc nagyszülők
Ma a püspöki konferencia rendelkezése szerint a katolikus iskolák javára
gyűjtjük a perselyadományokat. Délután a Szent Mónika közösség tagjai
kivételesen 16 órakor találkoznak a plébániai központ közösségi termében.
Az esti szentmise után pedig a zenebarátokat várjuk vasárnap esti muzsikára.
A Szent Család Óvoda nyílt délutánra várja a leendő kiscsoportos óvodásokat és szüleiket február 28-án, kedden 17 órától.
Szintén kedden a szentmise után szentségimádás és közbenjáró imádság lesz.
Szerdán, március 1-jén Hamvazószerdával elkezdődik a nagyböjti időszak. Ezen a napon reggel 6 órakor és este 6 órakor lesz szentmise. Az elmúlt
évhez hasonlóan idén is hajnali szentmisére várjuk reggel 6 órára a Testvéreket minden szerdán és szombaton, melyek után a zsolozsmát is elimádkozzuk. Szerdánként így este nincs szentmise. E hajnali szentmisék ismét lehetőséget biztosítanak a szent időszak különleges megszentelésére. Ne felejtsük,
hogy Hamvazószerda szigorú böjti nap. 14 éves kortól hústilalom van, a 18 és
60 év közöttiek pedig ezen a napon háromszor étkezhetnek, melyek közül

