Ne feledjük idejében elvégezni a nagyböjt idején szentgyónásunkat! Szentgyónásra a következő alkalmakon van lehetőség: A hétköznapi szentmisék előtt; a pénteki keresztút alatt; a nagyböjti lelkigyakorlat idején a Mária Magdolna Plébánián. A Húsvéti Szent Három
Nap során az ünnepi liturgiák előkészítése miatt sajnos nem tudunk
lehetőséget biztosítani a szentgyónások elvégzésére, ezért kérjük a
testvéreket, hogy idejében tervezzék meg, mikor szeretnék szentgyónásukat elvégezni.
Fontos információ a hitoktatással kapcsolatban a leendő 1., 2., 5. és
6. osztályosok szüleinek a Plébániai Hírlevélben és az újságos asztalon
levő szórólapon található.
Továbbra is kérjük a testvérek segítségét, hogy nagyböjti levelünket el tudjuk juttatni minden család otthonába. A 6 500 levél több
mint fele már gazdára talált. A leveleket a szentmisék után a kápolnában lehet átvenni.
Kérjük, hogy akik egyházközségi hozzájárulásukat banki átutalással
vagy befizetéssel rendezik, feltétlenül jelezzék a közlemény rovatban
lakcímüket, mivel nyilvántartásunkat ez alapján vezetjük. Kérjük, hogy
akik ezt elmulasztották, szíveskedjenek a sekrestyében megadni lakcímüket!
A Szent Család Óvoda pályázatot hirdet óvodapedagógusi munkakör betöltésére. Érdeklődni az óvodavezetőnél lehet.
A Martinus áprilisi száma és a Mária Rádió áprilisi programfüzete
megtalálható az újságos asztalon.
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Nagyböjt 5. vasárnapja

Ima Magyarországért
Áldd meg, Uram, Magyarországot! Áldd meg, Uram, a te magyar
néped! Oldozd fel és szabadítsd meg ellened elkövetett bűneitől, mások ellen elkövetett bűneitől, önmaga ellen elkövetett bűneitől, az
erkölcs terén, szociális téren, gazdasági téren elkövetett bűneitől, természet ellen, élet ellen, egész emberiség ellen elkövetett bűneitől, múltja, jelene, és jövője ellen elkövetett számtalan bűneitől!
Szabadíts meg minket, Uram, a gyűlölködéstől, a széthúzástól, a
rövidlátástól, a kapzsiságtól, a gyengeségtől, a káromkodástól, a kitartás hiányától! Segíts minket, Uram, hogy a jó győzzön, és ne a gonosz,
az igazság győzzön, és ne a hamisság, az erő győzzön, ne az erőszak,
a szeretet győzzön, ne a gyűlölet, a józanság győzzön, ne az indulatok,
a megfontoltság győzzön, ne a kapkodás, az okosság győzzön, ne az
ostobaság, a szorgalom győzzön, ne az irigység, a tehetség győzzön,
ne a könyöklés!
Add, Uram, hogy megbecsüljük az ajándékaidat, kincseinket nehogy elpazaroljuk! Hazánk szép tájait őrizzük meg épen, a földet, a
vizet, a levegőt tisztán, az egészségünkre jobban vigyázzunk, fogadjuk
el a gyermekeket, az időseket és szegényeket tiszteljük, segítsük, a
betegeket el ne tapossuk, és ne felejtsünk el szívből mosolyogni!
Hatalmas erőddel támogass minket, hogy emberhez méltó hajlékokban teremtsünk otthonokat, az otthonokban egészséges, boldog
családokat! Az emberek tisztességes munkát végezzenek, s a tisztességes munkának legyen becsülete!
Szabadíts meg minket, Uram, a gonosztól és minden rossztól, oltalmazz és védelmezz minket a súlyos csapásoktól! Szenvedő testvére-

inket különösen segítsd meg! Adj nekünk bort, búzát, békességet!
Változtasd át a bort a te Szent Véreddé, a búzakenyeret a te Szent
Testeddé, a békét, a te békédet, örök örömünkké! Ámen.
Zalaegerszeg város keresztútja Nagypénteken
Április 18-án, Nagypénteken 19.30 órától első alkalommal rendezik
meg a város keresztény közösségei Zalaegerszeg város keresztútját,
amelyen lehetőség nyílik városunk minden lakója számára az Úr szenvedéséről való elmélkedésre, valamint szép tanúságtételre Jézus és
hitünk mellett. A keresztúti ájtatosság a Nagytemplomtól indul este fél
nyolckor, majd a Kossuth Lajos utcán haladva a Kálvária-templomnál
ér véget. A résztvevőket kérjük, hogy fáklyát, gyertyát vagy mécsest
szíveskedjenek magukkal hozni! Már előre készüljünk, hogy e szép
ájtatosságon minél nagyobb számban részt tudjunk venni!
Anyakönyvi hírek
Keresztelés
Hedli Hanna: 2014. március 30.
Isten hozta közösségünk új tagját!
Temetés
Kulcsár László: 2014. április 2.
Győrik Zoltán: 2014. április 2.
Dobák Sándorné Nagy Terézia: 2014. április 4.
Molnár Mihály: 2014. április 4.
Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik!
INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje:
Április 7, hétfő, 7 óra: A plébánia híveiért
Április 8, kedd, 18 óra: + Szülők
Április 9, szerda, 18 óra: A Takács és a Tóth család + tagjai

Április 10, csütörtök, 18 óra: Fatimai este: + Julianna édesanya és
Balázs édesapa
Április 11, péntek, 18 óra: Hálából a Segítő Szűzanya tiszteletére
Április 12, szombat, 7 óra: + József édesapa, Ilona és József
Április 6, Virágvasárnap
8.30 óra (Bazita): Püspök atya szándékára
10 óra: + Szülők
18 óra: + Gyula
A mai vasárnap a szentföldi keresztények megsegítésére gyűjtjük a
perselyadományokat. Köszönjük a testvérek nagylelkűségét!
A Mindszenty iskola kápolnájában Gál Péter atya – pécsi teológiai
tanár – tart előadást 2014. április 7-én, hétfőn fél öt órától. Előadásában az ezoterikus szellemi irányzatok megtévesztő vonzerejére és láthatatlan veszélyeire hívja fel a figyelmünket.
Templomunk Húsvét előtti nagytakarítására április 8-án, kedden 14
órától kerül sor. Kérjük a testvérek, köztük férfiak segítségét!
A betegek gyóntatása otthonaikban április 8-án és 9-én, kedden és
szerdán lesz. Kérjük, hogy hozzátartozóikat a sekrestyében jelentsék
be a beteglátogatásra!
Áprilisi fatimai esténk kivételesen e hónap 10-én, csütörtökön lesz,
amelyet Németh Zoltán körmendi plébános vezet.
Pénteken az esti keresztutat 17 órától az ifjúsági közösség vezeti.
A jövő hét végén, péntektől vasárnapig lesz a Mária Magdolna Plébánia nagyböjti lelkigyakorlat, amelyet Dr. Pem László egyházmegyei
zeneigazgató vezet.
A mai napon zárul a plébániai karitász csoport nagyböjti adománygyűjtési akciója, melynek keretében tartós élelmiszer-, ill. pénzadományokat gyűjtenek a rászorulók javára. Az adományokat a templom
bejáratánál levő tartókba, ill. karitász-perselybe lehet elhelyezni.
A jövő vasárnap Virágvasárnappal elkezdődik a nagyhét. A vasárnap délelőtti szentmise az altemplom előtti téren kezdődik, ahol megáldjuk a hívők barkáit. Ezt követően körmenetben vonulunk a templomba.
A nagyheti szertartások rendje a templom bejáratainál olvasható.

