Ne feledjük, hogy Nagypéntek szigorú böjti nap. 14 éves kortól
hústilalom van, a 18-65 év közöttiek pedig ezen a napon csak háromszor étkezhetnek, amelyek közül csak egyszer lakhatnak jól.
Nagyszombaton reggel 8 órától a zsolozsmát imádkozzuk el, majd
ezt követően 15.30 óráig lesz nyitva templomunk, így lehetőség nyílik
a Szent Sír látogatására. A húsvéti vigília 20 órakor kezdődik az altemplom előtti téren. A templomot előtte negyed 8-tól nyitjuk ki. Kérjük a Testvéreket, hogy a szertartásra védőpapírral ellátott gyertyát
vagy mécsest szíveskedjenek magukkal hozni!
Húsvétvasárnap és húsvéthétfőn a vasárnapi rend szerint lesznek a
szentmisék. Húsvétvasárnap a délelőtti szentmiséken lesz ételszentelés.
Emlékeztetjük a Testvéreket, hogy Nagycsütörtöktől Húsvétvasárnapig nem tudunk lehetőséget biztosítani a szentgyónások elvégzésére a szertartások előtt és alatt. Utoljára szerdán, a hajnali szentmise
alatt lesz gyóntatás. Nagycsütörtökön és Nagypénteken nem lesz hivatali szolgálat sem.
Április 28-án szervezzük meg idei plébániai bálunkat. Belépőjegyeket és támogatói jegyeket a plébánia hivatalban lehet vásárolni.
Továbbra is lehet jelentkezni a május 1-jei boldoggáavatásra, mivel
sikerült nagyobb autóbuszt találnunk. Jelentkezni a plébánia hivatalban lehet a 2000 Ft-os részvételi díj befizetésével.
Az Adoremus új száma a sekrestyében vehető 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
2018. március 25.
Virágvasárnap

A nagyheti szertartások rendje plébániánkon

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

Anyakönyvi hírek
Keresztelés
Kenyeres Balázs: 2018. március 18.
Handler Dénes: 2018. március 18.
Hencsei Vince: 2018. március 18.
Isten hozta közösségünk új tagjait!
Temetés
Hoss Tímea: 2018. március 21.
Nyugodjék békében!

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje
Március 26, Nagyhétfő, 7 óra: Püspök atya szándékára
Március 27, Nagykedd, 18 óra: + Ferenc édesapa, nagyapa, dédapa
Március 28, Nagyszerda, 6 óra
Március 29, Nagycsütörtök, 18 óra: A Plébánia híveiért
Március 30, Nagypéntek, 15 óra

Március 31, Nagyszombat, 20 óra: A Plébánia híveiért
Április 1, Húsvétvasárnap, Urunk feltámadása
7 óra: + Rozália és Gergely szülők
8.30 óra (Bazita): Püspök atya szándékára
10 óra: + Margit és József szülők, József testvér
18 óra: + Lajos férj és édesapa
Az elmúlt hétvégén a
szentföldi gyűjtésben Kertvárosban 114 835 Ft-ot, Bazitán
pedig 5 490 Ft-ot ajánlottak
fel a Testvérek. Köszönjük
szépen az adományokat!
Ma este vasárnap esti
muzsikára várjuk a zenebarátokat az esti szentmise után,
amelyen Ablonczy Bertalan
orgonaművész ad koncertet.
A program plakátja a hirdetőtáblán található.
Nagycsütörtökön, március
29-én, délelőtt 10 órakor lesz
Szombathelyen, a székesegyházban az olajszentelési
szentmise, amelyre Püspök
atya várja az egyházmegye
híveit.
Az utolsó vacsora szentmiséje Nagycsütörtökön 18 órakor kezdődik, amelyet 20 óráig közös, 21 óráig pedig csendes virrasztás követ.
Nagypénteken, március 30-án, reggel 8 órától a zsolozsmát imádkozzuk el, 9 órától pedig dramatizált keresztúti ájtatosság kezdődik a
templom körül. A nagypénteki szertartás délután 3 órakor kezdődik.
19 órától indul Zalaegerszeg város keresztútja a Nagytemplomtól a
Kálváriáig. Kérjük, hogy szíveskedjenek a keresztútra gyertyát vagy
mécsest magukkal hozni!

