A püspöki konferencia rendelkezése szerint ma a Szentföldön élő
keresztények és a szent helyek segítésére gyűjtjük az adományokat.
A héten hétfőn és kedden nincs hivatali szolgálat a plébánia hivatalban. Kérjük, hogy sürgős esetben a hangpostán vagy emailben szíveskedjenek üzenetet hagyni!
A kórházlelkészség szentmisével egybekötött nagyböjti zenés elmélyülést szervez március 24-én, szombaton 10 órakor a Zala Megyei
Szent Rafael Kórház Kápolnájában. A szentmisén közreműködik és a
szentmise után zenés-imádságos összeállítással segíti a nagyböjti elmélyülést az Esthajnal Kórus Standi Gyuláné karnagy vezetésével. Szeretettel várnak mindenkit!
A jövő vasárnap, Virágvasárnappal elkezdődik a Nagyhét. A 10 órai
szentmise az altemplom előtti téren kezdődik a barkaszenteléssel. A
nagyhét liturgikus rendje a Hírlevélben található.
Szintén a jövő vasárnap esti muzsikára várjuk a zenebarátokat az
esti szentmise után, amelyen Ablonczy Bertalan orgonaművész ad
koncertet. A program plakátja a hirdetőtáblán található.
A plébánia Karitász csoportja tartós élelmiszer- és pénzadományokat gyűjt a plébánia területén élő rászoruló családok javára. Minden
adományt a templomban lehet leadni.
Április 28-án szervezzük meg idei plébániai bálunkat. Minden ezzel
kapcsolatos információ az elmúlt heti Hírlevélben található. Belépőjegyeket és támogatói jegyeket a plébánia hivatalban lehet vásárolni.
A húsvéti ünnepekre készülve az újságos asztalról feltámadási mécseseket vásárolhatnak a Testvérek.
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
2018. március 18.
Nagyböjt 5. vasárnapja

A nagyheti szertartások rendje plébániánkon
Március 25, Virágvasárnap
7 óra: ünnepi szentmise
8.30 óra: ünnepi szentmise és barkaszentelés Bazitán
10 óra: ünnepi szentmise és barkaszentelés
18 óra: ünnepi szentmise
Március 26, Nagyhétfő
7 óra: szentmise
Március 27, Nagykedd
18 óra: szentmise
Március 28, Nagyszerda
6 óra: szentmise
Március 29, Nagycsütörtök
18 óra: szentmise az utolsó vacsora emlékére
19-20 óra: virrasztás, közös imaóra
20-21 óra: virrasztás, csendes imaóra
Március 30, Nagypéntek
8 óra: Olvasmányos imaóra és Reggeli dicséret
9 óra: dramatizált keresztúti ájtatosság

15 óra: ünnepi liturgia Urunk halálának emlékére
19 óra: Zalaegerszeg város keresztútja a Nagytemplomtól a Kálváriáig
Március 31, Nagyszombat
8 óra: Olvasmányos imaóra és Reggeli dicséret
8-15.30 óra: lehetőség a Szent Sír látogatására
20 óra: Húsvéti vigília
Április 1, Húsvétvasárnap
7 óra, 10 óra és 18 óra: ünnepi szentmise
8.30 óra: ünnepi szentmise Bazitán
Április 2, Húsvéthétfő
7 óra, 10 óra és 18 óra: ünnepi szentmise
8.30 óra: ünnepi szentmise Bazitán

A szentatya szavai szerint “mindannyiunk felelőssége, hogy a szolidaritás cselekedeteivel a reménység magvait elhintsük”. Az előző évi
gyűjtés során a hazai katolikusok közel 73 millió forinttal segítették a
szentföldi keresztényeket.
katolikus.hu

Anyakönyvi hírek
Keresztelés
Zumbók Zsombor: 2018. március 11.
Isten hozta közösségünk új tagját!

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje

Nagyböjti elmélyülés a Szent Rafael Kórházban
A kórházlelkészség szentmisével egybekötött nagyböjti zenés elmélyülést szervez március 24-én, szombaton 10 órakor a Zala Megyei
Szent Rafael Kórház Kápolnájában. A szentmisén közreműködik és a
szentmise után zenés-imádságos összeállítással segíti a nagyböjti elmélyülést az Esthajnal Kórus Standi Gyuláné karnagy vezetésével. Szeretettel várnak mindenkit!

A szentföldi gyűjtésről
Ahogy Szent Pál a korintusi testvérekhez fordul, és bátorítja őket,
hogy nagylelkűen segítsék a jeruzsálemi, szűkölködő híveket, úgy a
Szentszék a nagyböjti időszakban az ősi hagyományt követve március
18-án gyűjtést hirdet a templomokban a Közel-Keleten nehéz körülmények között élő keresztények javára.

Március 19, hétfő, Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese,
7 óra: + Irén és János szülők
Március 20, kedd, 18 óra: + Édesapa és keresztanya
Március 21, szerda, 6 óra
Március 22, csütörtök, 18 óra: + József és Teréz nagyszülők, dédszülők
Március 23, péntek, 18 óra: + Szőke és Zsebők szülők
Március 24, szombat, 6 óra
Március 25, Virágvasárnap
7 óra: + Szülők, nagyszülők
8.30 óra (Bazita): László György, László István és Baranyai szülők
10 óra: + Anna és Ferenc szülők
18 óra: + Élő Péter

