hirdetőtáblán megtekinthető.
A plébániai Karitász nagyböjti adománygyűjtésében a Testvérek
tartós élelmiszer és pénzadomány felajánlásával segíthetik a plébániánk területén élő rászoruló családokat április 2-ig, jövő vasárnapig.
A Szent Család Óvodában Uzsalyné Dr. Pécsi Rita tart előadást április 4-én, kedden 17 órakor, amelynek címe Mire képes a bizalom a
nevelésben?
Az otthonukhoz kötött időseket és betegeket meglátogatjuk a
nagyböjt folyamán. Kérjük hozzátartozóikat, hogy jelentsék be őket a
plébánia hivatalban!
Április 29-én lesz 3. plébániai bálunk a Mindszenty iskolában. Belépőjegyeket már lehet vásárolni a plébánia hivatalban, támogatójegyeket pedig a sekrestyében. A bálra hálásan fogadunk tombolafelajánlásokat, amelyeket a plébánia hivatalban lehet leadni. Minden
további részlet a Hírlevélben található.
A május 1-jei esztergomi egyházmegyei zarándoklatra autóbuszt
indítunk, amelyre a plébánia hivatalban lehet jelentkezni. A zarándoklat díja 4.000 Ft, amely mellé 400 Ft-ért zarándokkönyv is rendelhető.
Az Új élet Krisztusban kurzusra információs és jelentkezési lap az
újságos asztalon található.
Szeretettel kérjük a Testvéreket, ne feledkezzenek meg személyi jövedelemadójuk kétszer 1%-ának felajánlásáról. Minden információ
honlapunkon található.
Az Adoremus áprilisi számát az előfizetők a sekrestyében vehetik
át.
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
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Plébániai Hírlevél
2017. március 26.
Nagyböjt 4. vasárnapja

Plébániai bál április 29-én
Április 29-én, szombaton rendezzük meg 3.
plébániai bálunkat a
Mindszenty iskola tornatermében. Immár hagyomány, hogy húsvét
után egy közös estét
tölthetünk együtt beszélgetésben, táncban,
éneklésben és vidámságban. Erre hívjuk most is közösségünk tagjait.
Az elmúlt évhez hasonlóan az idei bálnak is lesz témája, mégpedig
a mesevilág. A bátor résztvevők beöltözhetnek egy-egy mesefigurának, míg a plébániai közösségek meghívást kaptak arra, hogy egy-egy
vidám produkcióval készüljenek az estére. A tavaly jól bevált programokra idén is sor kerül, így lesz lehetőség fénykép készítésére, koktél
fogyasztására, de újra lesz csokiszökőkút és sok más meglepetés.
A bálra belépőjegyek a plébánia hivatalban vásárolhatók. A belépőjegy ára 3000 Ft, a diákok pedig kedvezményes áron 1500 Ft-ért válthatnak jegyet, amely a vacsorát is tartalmazza.
Idén is lehet támogatói jegyeket vásárolni, ezeket 500, 1000, 2000
és 5000 Ft-os címletekben mind a plébánia hivatalban, mind pedig a
sekrestyében kaphatók.

A bálra örömmel várunk tombola-felajánlásokat is mind a cégektől,
mind pedig közösségünk tagjaitól. A tombola ajándékokat április 25ig lehet leadni a plébánia hivatalban. Ugyanígy örömmel fogadunk
sütemény-felajánlásokat is, amelyeket majd április 28-án és 29-én
lehet leadni.
Nagy szeretettel várunk mindenkit erre a nagyszerűnek ígérkező
közös estére!
Megjelent az új plébániai évkönyv
A 2016-os évünket bemutató Évkönyv 2016 végre megjelent! Nagyszerű összefoglalót nyújt a kiadvány
arról, milyen volt a tavalyi év itt, plébániai közösségünkben. A sok színes
képpel ellátott kiadvány közösségünk tagjainak tehetségét is bemutatja, amikor talán egy-egy kevéssé
ismert oldalról ismerhetjük meg azokat, akikkel a templomban rendszeresen találkozunk.
A kiadvány templomainkban és a
plébánia hivatalban vásárolható meg.
Az előállítási költsége egy évkönyvnek 870 Ft, azonban a kiadványnak
nem szabunk meg árat, hogy azok is hozzá tudjanak jutni, akiknek
nem áll lehetőségükben ennyit kifizetni érte. Így bármilyen kis adományért elvihető a kiadvány. Kérjük, gondoljanak azokra is, akik betegségük miatt nem tudnak eljönni a templomba, hogy ők is hozzájuthassanak ehhez a szép könyvhöz!
Anyakönyvi hírek
Keresztelés
Lakat Marcell: 2017. március 19.
Isten hozta közösségünk új tagját!

Temetés
Tölgyesi János: 2017. március 24.
Nyugodjék békében!

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje
Március 27, hétfő, 7 óra: Püspök atya szándékára
Március 28, kedd, 18 óra: + Gyula férj, édesapa, nagyapa
Március 29, szerda, 6 óra
Március 30 csütörtök, 18 óra: Hálából
Március 31, péntek, 18 óra: + Ferenc férj, édesapa, nagyapa
Április 1, szombat, 6 óra
Április 2, Nagyböjt 5. vasárnapja
7 óra: + József, Veronika, Rozália
8.30 óra (Bazita): A Plébánia híveiért
10 óra: + Mihály édesapa
18 óra: + László férj, édesapa, nagyapa
A Szent Mónika közösség 16 órakor a plébániai központ közösségi
termében találkozik. Az esti szentmise után pedig vasárnap esti muzsikára várjuk a zenebarátokat.
Szentségimádásra és közbenjáró imádságra várjuk a Testvéreket
március 28-án, kedden, az esti szentmise után.
Elsőszombaton, április 1-jén a fatimai rózsafüzért imádkozzuk el
egyszerű formában a hajnali szentmise előtt.
Templomunk és környékének ünnepek előtti rendbetételéhez kérjük a Testvérek segítségét április 1-jén, szombaton 13 órától. Minden
segítséget előre is hálásan köszönünk!
Ugyancsak április 1-jén lesz a Mindszenty iskola zarándoklata Csehimindszentre. A részletek a hirdetőtáblán találhatók.
A jövő vasárnap lesz Bazitán a gyóntatás. A 10 órai szentmisén pedig katekumenjeink skrutíniumára kerül sor. Az esti szentmise előtt
16.45 órától zenés keresztúti ájtatosság lesz, amelynek plakátja a

