Plébániánk magazinjának, az Örömhírnek aktuális száma
elvihető az újságos asztalról

2018. április 1.
Húsvétvasárnap, Urunk feltámadása

A heti szentmisék rendje
Április 2, Húsvéthétfő,
7 óra: + Sándor férj, édesapa (+ 1. évf.)
8.30 óra (Bazita)
10 óra: Tamás és Cseresznyés család + tagjai
18 óra: + Férj és szülők
Április 3, kedd, 18 óra: A Plébánia híveiért
Április 4, szerda, 18 óra: + János és Tamás
Április 5, csütörtök, 18 óra: + Kis és Gelencsér szülők, + László férj,
édesapa
Április 6, péntek, 18 óra: + József és Mária szülők
Április 7, szombat, 7 óra: + Gyula férj, édesapa, nagyapa
Április 8, Húsvét 2. vasárnapja, Az Isteni Irgalmasság vasárnapja
7 óra: + Szülők, testvérek és hozzátartozók
8.30 óra (Bazita): Püspök atya szándékára
10 óra: + Balázs
18 óra: + Ferenc
Honlap

Facebook

Plébániai Hírlevél

Hírlevél

Feltámadt, alleluja!

Imacsoport

SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN SZÍVE PLÉBÁNIA – 8900 Zalaegerszeg, Átalszegett
utca 100. • Telefon: 92/320-626 • Email: zeg3@martinus.hu • Honlap:
http://zeg3.martinus.hu • Keressenek minket a Facebook-on is! • Hivatali idő: Hétfő: 10-12 óra; kedd: 10-12 óra; szerda: 15-17 óra; csütörtök:
10-12 óra; péntek: 15-17 óra

Áldott húsvéti ünnepet kívánunk
plébániai közösségünk minden tagjának!

Plébániai bál április 28-án
Április 28-án, szombaton 19 órától már negyedik alkalommal rendezzük meg plébániai bálunkat a Mindszenty iskolában. Az idei bál
témája a magyar népi folklór lesz. Akinek kedve van hozzá, népi viseletbe is beöltözhet, vagy akár arra utaló ruhadarabot vehet magára.
A bálra belépőjegyek még vásárolhatók a Plébánia Hivatalban. A
belépő- és vacsorajegy ára 3000 Ft. Középiskolás és egyetemista diákok kedvezményes jegyet vásárolhatnak 1500 Ft-ért.
Mindazok, akik nem tudnak eljönni a bálra, támogatójegyet vásárolhatnak a Plébánia Hivatalban és a sekrestyében 500, 1000, 2000 és
5000 Ft-os címletekben.
Szeretettel hívjuk tehát mindnyájukat plébániai bálunkra, hogy közös örömünkben is osztozhassunk!

Zarándoklat Brenner János boldoggáavatására
Május 1-jén kerül sor Brenner János vértanú lelkipásztor boldoggá
avatására Szombathelyen. Igen nagy ajándék ez egyházmegyénk számára, hogy a Rábakethelyen szolgált és a kommunisták által meggyilkolt lelkipásztort hamarosan a boldogok sorában tisztelhetjük.
Mindeddig még soha nem került sor boldoggáavatásra Szombathelyen. A rendkívüli eseménynek mi is részesei szeretnénk lenni, ezért
plébániai autóbuszt indítunk a jeles eseményre. Az autóbuszra a plébánia hivatalban lehet jelentkezni a 2000 Ft-os díj befizetésével. Nagy
szeretettel várunk mindenkit e különleges zarándoklatra!

Túrmezei Erzsébet: Feltámadt!
Egy édes titkom van nekem.
Fénnyel betölti életem,
mosolyra nyitja számat:
a Megváltó feltámadt!

Nem, nem maradt a sír ölén.
Ujjongok az örömtől én,
hisz nem vagyok már árva.
Nincs többé sírba zárva.
Velem van nappal, éjjelen.
Mindig velem, mindig velem.
Az úton Ő vezérel
oltalmazó kezével.
Virágok, illatozzatok!
Húsvéti, tiszta fény ragyog
elűzve minden árnyat:
a Megváltó feltámadt!

Húsvéti színező

