Nagypéntek szigorú böjti nap, vagyis 14 éves kortól hústilalom van,
18 és 60 év között pedig ezen kívül háromszor szabad étkezni, amelyek közül csak egyszer lehet jóllakni.
A jánkahegyi keresztút nagypénteken délután 3 órakor kezdődik a
kápolnánál.
Nagyszombaton templomunk 8 órától 15 óráig nyitva lesz, így lehetőség nyílik a Szent Sír látogatására. Kérjük, hogy akik őrizni szeretnék a Szent Sírt, iratkozzanak fel a sekrestyében!
Hálásan köszönjük mindazok segítségét, akik kedden segítettek
templomunk takarításában és környékének rendbetételében.
Fontos információ a hitoktatással kapcsolatban a leendő 1., 2., 5. és
6. osztályosok szüleinek az újságos asztalon levő szórólapon található.
Továbbra is kérjük a testvérek segítségét, hogy plébániai levelünket
el tudjuk juttatni minden család otthonába. Már csak a következő utcák maradtak ki: Bodza u., Havasi gyopár u., Ligetszépe u., Nárcisz u.,
Százszorszép u., valamint a Nemzetőr utcában a 16, 18 és 20. szám,
valamint a páratlan oldalon az 1-11 közötti házszámok.
Kérjük, hogy akik egyházközségi hozzájárulásukat banki átutalással
vagy befizetéssel rendezik, feltétlenül jelezzék a közlemény rovatban
lakcímüket! Kérjük, hogy akik ezt elmulasztották, szíveskedjenek a
sekrestyében ezt pótolni!
A Szent Család Óvodában április 22-én, kedden és 23-án, szerdán
lesz az óvodai beíratás. A szülőket ezeken a napokon 8-17 óra között
fogadják az óvodában.
A Katolikus Karitász magazinja elvihető az újságos asztalról.
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Plébániai Hírlevél
2014. április 13.
Virágvasárnap

A liturgiák rendje a húsvéti szent három nap idején
Az Úr Jézus szenvedésének,
halálának és feltámadásának
szent három napja az egyházi
év legfontosabb időszaka, s a
plébániai közösség egész éves
tevékenységének szíve. Idén
első alkalommal szervezzük
meg plébániaként valamennyi
szertartást, ezért különleges
módon is várjuk plébániánk hívőit az ünnepi eseményekre.
Nagycsütörtökön az Eucharisztia alapítására és az utolsó vacsorára
emlékezünk. A szentmise ezen a napon 18 órakor kezdődik. Benne
Jézus példáját követve elvégezzük a lábmosás szertartását. A szentmise végén az eucharisztikus Jézust körmenetben visszük a kápolnába,
ahol Húsvét vigíliájáig őrizni fogjuk. Ezt követően az Úr olajfák-hegyi
virrasztásának példájára mi is imádságban virrasztunk a kápolnában.
20 óráig közös imádságot végzünk, majd 20 és 21 óra között csendes
imádságra nyílik lehetőség.
Nagypénteken reggel 8 órakor a zsolozsmából az olvasmányos
imaórát és a reggeli dicséretet imádkozzuk el. 9 órakor keresztúti ájtatosságot végzünk. A nagypénteki liturgia 16.30 órakor kezdődik,
amelyben felhangzik Jézus szenvedéstörténete a Passió, valamint a
kereszthódolat szertartásában veszünk részt. Este 19.30 órától első
alkalommal rendezik meg a város keresztény közösségei Zalaegerszeg
város keresztútját, amely a Nagytemplomtól indul, majd a Kossuth

Lajos utcán haladva a Kálvária-templomnál ér véget. A résztvevőket
kérjük, hogy fáklyát, gyertyát vagy mécsest szíveskedjenek magukkal
hozni!
Nagyszombaton reggel 8 órakor is elimádkozzuk az olvasmányos
imaórát és a reggeli dicséretet. A nap során lehetőség nyílik a szent sír
meglátogatására, mivel templomunk 8 és 15 óra között nyitva lesz az
imádkozók előtt. A húsvéti vigília este 8 órakor kezdődik az altemplom
előtti téren. A szertartást a feltámadási körmenet és az ételszentelés
követi. Kérjük, hogy a húsvéti vigíliára is szíveskedjenek magukkal
gyertyát (védőpapírral) vagy mécsest hozni!
Húsvétvasárnap, az Úr Jézus feltámadásának ünnepén Bazitán 8.30
órakor, a plébániatemplomban pedig 10 órakor és 18 órakor vannak
szentmisék. A délelőtti szentmiséken is lesz ételszentelés.
Húsvéthétfőn a plébániatemplomban lesznek szentmisék, mégpedig 10 és 18 órakor.
Szeretettel várjuk a testvéreket a közös imádságos alkalmakra,
hogy együtt emlékezhessünk meg az Úr Jézus megváltó áldozatáról, s
örvendhessünk dicsőséges feltámadásának!
Anyakönyvi hírek
Temetés
Kocsmár József: 2014. április 11.
Adj, Uram, örök nyugodalmat neki!
Előkészületi imádság az elmélkedéshez Jézus szenvedéséről
Urunk, Jézus Krisztus, Megváltónk és Üdvözítőnk, áldott szent kereszted előtt térdelek. Megnyitom szívemet és lelkemet drága szenvedésed szemlélésére. Keresztedet állítom szegény lelkem elé, hogy jobban megértsem és szívembe véssem, mit tettél és szenvedtél értem.
Kegyelmed segítsen, hogy elűzzem szívem tompaságát és közömbösségét. és elfelejtsem mindennapjaimat ebben a félórában, amikor szeretetem, bánatom és hálám nálad időzik. Szívek királya, megfeszített
szereteted karolja át gyönge, szegény, fáradt és meggyötört szívemet.

Adj nekem bensőséges érzelmet irántad. Ébreszd föl bennem, aminek
híjával vagyok: a részvétet és szeretetet irántad, a figyelmet és hűséget, hogy támogassanak, amikor szent szenvedésedről és halálodról
elmélkedem. (Karl Rahner)
INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti liturgiák rendje:
Április 14, Nagyhétfő, 7 óra: + Emma édesanya
Április 15, Nagykedd, 18 óra: + Sándor
Április 16, Nagyszerda, 18 óra: +Szilárd
Április 17, Nagycsütörtök, 18 óra: + Erzsébet és Gyula szülők, és
hozzátartozók
Április 18, Nagypéntek, 16.30 óra
Április 12, Nagyszombat, 20 óra: A plébánia híveiért
Április 6, Húsvétvasárnap, Urunk feltámadása
8.30 óra (Bazita): + Cziráki nagyszülők és Tislerics szülők
10 óra: + Lajos, Anna és Tibor
18 óra: A Vörös család + és élő tagjai
Az elmúlt vasárnap a szentföldi keresztények megsegítésére Kertvárosban 93 380 Ft-ot, Bazitán pedig 6 000 Ft-ot adományoztak a
testvérek. Köszönjük szépen!
A plébánia karitász-csoportja is köszöni a testvérek élelmiszer- és
pénzadományait (44 605 Ft), amelyekkel 55 családot tudtunk ezekben
a hetekben segíteni.
Ne feledjük elvégezni szentgyónásunkat, amelyre még hétfőtől
szerdáig a szentmisék előtt van lehetőség.
Holnap, nagyhétfőn 16.30 órakor keresztúti ájtatosság és szentgyónási lehetőség lesz Bazitán.
Az olajszentelési szentmise Nagycsütörtökön délelőtt 10 órakor
lesz Szombathelyen a Székesegyházban.
A nagyheti szertartások rendje megtalálható a templom bejáratainál és a Plébániai Hírlevélben. Nagycsütörtökön az esti szentmise előtt
kivételesen nem lesz szentségimádás, nagypénteken pedig nincs hivatali idő.

