
imádkozzuk el, 17 órától keresztúti ájtatosság kezdődik, 18 órától pe-

dig szentmise.  

A nagyhét miatt kivételesen a jövő vasárnap várjuk a délelőtti 

szentmisére az óvodásokat és családtagjaikat.  

A jövő vasárnap, március 18-án lesz Bazitán a nagyböjti gyóntatás. 

A püspöki Konferencia rendelkezése szerint a jövő vasárnap a 

Szentföldön élők és a szent helyek támogatására gyűjtjük a persely-

adományokat. 

A plébánia Karitász csoportja tartós élelmiszer- és pénzadományo-

kat gyűjt a plébánia területén élő rászoruló családok javára, amelyeket 

még az ünnepek előtt eljuttatnak a családokhoz. Szeretettel kérjük a 

Testvérek segítségét! Minden adományt a templomban lehet leadni.  

Kérjük mindazokat, akik nem tudnak eljönni a templomba, hogy a 

húsvéti ünnepek kapcsán a szentségekben részesüljenek, szíveskedje-

nek feliratkozni a plébánia hivatalban, így majd az ünnepek előtt külön 

egyeztetett időpontban meglátogatjuk őket.  

Április 28-án szervezzük meg idei plébániai bálunkat. Minden ezzel 

kapcsolatos információ a Hírlevélben található. Belépőjegyeket és tá-

mogatói jegyeket a plébánia hivatalban lehet vásárolni.  

A húsvéti ünnepekre készülve az újságos asztalról feltámadási mé-

cseseket vásárolhatnak a Testvérek. Szeretettel ajánljuk ezeket a temp-

lomi szertartásokhoz, többek között a húsvéti vigíliához, mivel a vé-

dőpohár a kezünket is és a templomot is segít tisztán tartani. Egy da-

rab mécses ára 200 Ft. 
 

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; csütör-

tök: 10-12 óra; péntek: 15-17 óra vagy telefonos egyeztetéssel 
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Plébániai Hírlevél  
 

2018. március 11. 
Nagyböjt 4. vasárnapja 

 
 

 

 

 

 

 

Plébániai bál április 28-án 

 

Bár még javában 

tart a nagyböjt, mégis 

már most szeretnénk 

a Testvérek figyelmé-

be ajánlani idei plé-

bániai bálunkat, 

amely a hagyomá-

nyoknak megfelelően, 

a húsvéti időszakban 

lesz, idén április 28-

án, szombaton. A bál 

helyszíne ezúttal is a 

Mindszenty iskola lesz.  

Mint minden évben, most is lesz témája a bálnak, amelyet Pajta-

bálnak neveztünk el. A magyar népi folklór és kultúra elevenedik meg 

az ide bálban, vagyis népi viseltben, illetve jellegzetes magyar népi 

kiegészítőkkel várjuk a bálra érkezőket.  

A bálra a vacsorajegyeket a plébánia hivatalban lehet megvásárolni. 

Az elmúlt évekhez hasonlóan a felnőtt vacsorajegy 3000 Ft-ba, a diák-

jegy 1500 Ft-ba kerül. Nagy szeretettel várunk mindenkit! 

  

 

 



 
 

Nagyböjt 4. vasárnapja 

 

Az örvendezés egyik oka a nagyböjt közepe, de nemcsak azért, 

mert a böjt felén túl vagyunk, hanem előre vigadunk a 

katekumenekért, akik hamarosan beléphetnek a mennyei Jeruzsálem-

be, hiszen Isten országának tagjaivá válnak. Az örvendezés a templo-

mon kívül is megjelent a nép sokféle ünneplésében. Ennek liturgikus 

nyoma a X. századtól a pápai rózsaszentelés. 

Eredetileg Bizáncban a harmadik nagyböjti vasárnapon köszöntöt-

ték és virágokkal díszítették a szent keresztet. Ezt a szokást Rómában 

meghonosítva a pápa a Szent Kereszt-bazilikába ment, és ott a kereszt 

ereklyéhez egy aranyrózsát tett, amelynek közepében illatszer volt. 

Ezzel akarta a kereszt előtt ugyanazt a szolgálatot elvégezni, amelyet 

Mária Magdolna tett, amikor illatszerrel mosta meg Jézus lábát.  

III. Ince pápa (1198-1216) örvendezésünk képéül állította a rózsát, 

amint annak színében szeretet, illatában öröm van, színe gyönyörköd-

tet, illata pedig pihentet. III. Honorius pápa (1216-1227) a rózsa színé-

ről értekezve elmondja, hogy abban két szín van: a fehér és a vörös. A 

fehér Krisztus ártatlanságához illik, a vörös pedig a rá váró véres halál-

hoz. A két szín együttese felkészít a húsvét ünneplésére. Még ha szi-

gorúbb színvilághoz szokott szemünknek gondot is okozhat az e va-

sárnapon előbukkanó rózsaszín, a fentiek ismerete bekapcsolhat abba 

a nagyobb, szimbolikus gondolatkörbe, amelyben mindez kialakult. 

ujember.hu 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 

A heti szentmisék rendje  

 

Március 12, hétfő, 7 óra: Püspök atya szándékára 

Március 13, kedd, 18 óra: + Gergely édesapa, István és Miklós test-

vér és + hozzátartozók 

Március 14, szerda, 6 óra 

Március 15, csütörtök, 18 óra: + Szülők és nagyszülők 

Március 16, péntek, 18 óra: + Rezső és Piroska szülők, + Cecília és 

Zsuzsanna keresztülők 

Március 17, szombat, 6 óra: Élő Kázmér testvér 

Március 18, Nagyböjt 5. vasárnapja  

7 óra: + Szülők, + nagyszülők 

8.30 óra (Bazita): Püspök atya szándékára 

10 óra: + Erzsébet és László szülők, keresztszülők, Erzsébet 

dédmama 

18 óra: + Anna és Ferenc nagyszülők 

 

Kedden, március 13-án, fatimai estére várjuk a Testvéreket, amelyet 

Kercza Asztrik ferences atya vezet majd. 16 órától a fatimai rózsafüzért 


