A mai vasárnap a perselygyűjtést Szentföld javára ajánljuk fel. Jövő vasárnap pedig, hónap első vasárnapja lévén az épülő közösségi házra, valamit
a bővülő altemplomra fordítjuk a perselyadományokat. Hálásan köszönjük
nagylelkű adományaikat!
Mai vasárnap 17 órakor orgonaszentelési szentmisére várják a testvéreket
a Mária Magdolna templomban. A szentmisét Dr. Székely János megyéspüspök mutatja be.
Március 29-én, kedden az esti szentmise után szentségimádásra és közbenjáró imádságra várjuk a Testvéreket.
Április 1-jén, pénteken kivételesen reggel 7 órakor lesz szentmise templomunkban. Bátorítok mindenkit, hogy vegyen részt a városi lelkigyakorlaton
a Mária Magdolna templomban! A lelkigyakorlatos alkalmak péntek, szombat
és vasárnap este 18 órakor kezdődnek. Az elmélkedéseket Dr. Pem László
kanonok úr tartja. A szentmisék alatt lehetőség nyílik a szentgyónás elvégzésére. Készüljünk így is húsvét ünnepére!
Még tart Karitász csoportunk nagyböjti adománygyűjtése. Adományaikat
virágvasárnapig a templomban lehet leadni, melyeket előre is köszönünk!
Mindazok, akik a karitászon keresztül szeretnék segíteni a háború károsultjait az erre a célra kihelyezett gyűjtődobozba tehetik pénzadományaikat!
Az otthonukhoz kötött időseket és betegeket meglátogatjuk a nagyböjt folyamán. Kérjük hozzátartozóikat, hogy jelentsék be őket a plébánia hivatalban.
A Szent András Evangelizációs iskola Új élet Krisztusban kurzust hirdet április 22-24-e között a Szent Család Óvodában. Részletek a kihelyezett plakáton.
Virágvasárnapig minden vasárnap 11 órától énekpróbára várjuk mindazokat, akik a virágvasárnapi és a nagypénteki passió eléneklésében szívesen
vállalnak énekes szolgálatot.
A templom és környékének húsvéti ünnepekre való előkészítéséhez, takarításához kérjük a Testvérek, valamint plébániai közösségeink segítségét április 9-én, szombaton 9 órától. Minden segítő kézre nagy szükség van, amit már
előre is köszönünk!
Szeretettel kérjük a Testvéreket, ne feledkezzenek meg személyi jövedelemadójuk kétszer 1%-ának felajánlásáról. Ezzel kapcsolatos további információk a honlapunkon találhatók.
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 idő:
hétfő: 9-12 óra; kedd: 10-12; 14-16 óra; szerda: 10-12; 14-17 óra; csütörtök:
10-12; 14-17 óra; péntek: 10-12 óra vagy telefonos egyeztetéssel
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Nagyböjt 4. vasárnapja

Hangolódás
Óriási jelentőségű dolog,
hogy városunk központjában,
Szent Mária Magdolna templomában, minden egerszegi
„Nagytemplomában” új orgona épült és a mai napon
annak megáldásával a használatba vétel is megtörténik.
Évtizedek óta vágytak rá,
évek óta tervezték, hónapok
óta készítették, hetek óta állítgatták, napok óta hangolták…
És bármilyen „láthatatlan” is ez a legutolsó mozzanat, mégsem mellőzhető. Ha ez nincsen, akkor hiábavaló lett volna minden ezt megelőző cselekmény, mert hiába a precíz tervezés, szakmai előkészítés, aprólékos
asztalos munka, a fa és fém sípokkal való babrálás, ha végül a megszólaláskor meg valami repedtfazék hangja lenne. A behangolás, vagyis az intonálás, az orgona hangszínének beállítása – állítólag – a hangszerkészítés
legnehezebb része. Sok múlik rajta.
Így érkeztünk meg mindannyian a nagyböjtünkben ahhoz, hogy nekiálljuk finomhangolni önmagunkat is. Az imádság, a böjt és a jócselekedetek
időszakát tovább víve, ráhangolódunk az ünnepre. A húsvéti ünnepkör
önmagában is olyan gazdag, hogy amikor benne vagyunk másról se tudnánk beszélgetni, mint hogy éppen mit miért teszünk. A kommentálással
megtartott szentmisének is megvan a maga szépsége, de talán idén is
megfelelő, ha nekiállunk előre hangolódni az egyes ünnepnapokra.
A mostani és az elkövetkező vasárnapokon röviden szeretnék írni a
nagyheti szertartásokról, hogy, amikor benne leszünk, akkor fölkészültebben tudjunk részt venni. Mivel csak évente egyszer átélt mozzanatok,
mindig előre kell készülni – nekem is…!
Az elmúlt évek kacifántosságából kiindulva azt mondhatjuk, hogy bármi
lehet. De mi most úgy készülünk, hogy közösen emlékezhetünk meg Krisztus Urunk értünk vállalt szenvedéseiről és együtt ünnepelhetjük meg a
feltámadás örömét.

„Íme, most fölmegyünk Jeruzsálembe” /Lk18,31/ - Virágvasárnap és
nagycsütörtök
Virágvasárnap a bazitai és a 10 órakor kezdődő kertvárosi szentmisében barkaszenteléssel kezdődik a szertartás. Idén a templom előtt gyülekezünk, hogy onnan együtt vonuljunk be a templomba, mint hajdan a
Jézust ünneplő tömeg bevonult Jeruzsálembe. Ha lehet, hozzunk otthonról virágos vesszőt, barkaágat, pálmalevelet. Miután megáldjuk az ágakat
elhangzik majd Jézus jeruzsálemi bevonulásának története. A prédikáció
után közösen, énekelve vonulunk az oltárhoz és a kezdő könyörgés végéig
állva maradunk. Az olvasmányok után Jézus szenvedéstörténetét elmélkedjük át, hiszen az énekkar énekli a Passiót. Annál a résznél, amikor Jézust keresztre feszítik és meghal mindnyájan letérdelünk, vagy a székek
között felállunk. Pár másodperc után felállunk és mindnyájan állva hallgatjuk tovább az énekelt evangéliumot.
Nagycsütörtökön miközben mindenki még javában dolgozik, az Egyházmegye papsága a Székesegyházban imádkozik. Megújítjuk papszentelésünkkor tett ígéreteinket és püspök atya megáldja azokat az olajokat,
melyeket év közben a szentségek kiszolgáltatásakor használunk. Püspök
atya külön kéréssel fordul a hívekhez, hogy imádkozzanak a papokért és
őérte, János püspök atyáért is, hogy szolgálatunkat Krisztus szándéka szerint végezzük.
Aznap este ünnepi mise lesz az utolsó vacsora emlékére. Ezen a misén
a dicsőség éneklésekor szólnak a harangok és a csengők, hogy aztán elnémuljanak egészen a nagyszombat estig, húsvét vigíliájáig.
János evangéliumának tanúsága szerint Jézus megmosta tanítványainak lábát. A pap is elvégzi ezt a szertartást, követi Jézus példáját.
Az Eucharisztia liturgiáját különös ünnepélyesség övezi. Körmenetben
hozzák az adományokat az oltárhoz. Eredetileg ekkor hozták oda a szegényeknek szánt adományokat is, de pont azért, hogy a rászorulók is ünnepelhessenek majd húsvétkor, Karitászunk önkéntesei előre kiosztják a
hívek adományaiból összeállított ajándékcsomagokat.
A szentmisében szokatlanul sok ostyát változtat át a pap, mert azzal
áldozhatunk majd meg pénteken, hiszen nagypénteken nincsen szentmise
bemutatás. És ezen nagycsütörtöki alkalommal mindenki, aki szentáldozáshoz járulhat kenyérrel és borral is (két szín alatt) áldozhat. Ebben az
esetben csak nyelvre lehet fogadni az Oltáriszentséget! MOST SE KAPKODJUNK, HANEM A LEGNAGYOBB ÖSSZESZEDETTSÉGGEL VEGYÜK MAGUNKHOZ JÉZUS TESTÉT ÉS VÉRÉT!
Ilyenkor szokott még lenni, hogy az áldozás után a Szentostyát nem a
tabernákulumba helyezzük, hanem egy külön erre az alkalomra kialakított

őrzési helyre visszük. Megrázó, ahogy a tabernákulum melletti örökmécs
kialszik… Templomunkban csend van, az oltárt megfosztják a
minisztránsok. Oltárunk ott áll csupaszon, dísztelenül.
Lesz lehetőség, hogy a kápolnában részt vegyünk a virrasztáson. Elhangzik Jézus búcsúbeszéde, valamint éjszakai zsolozsmát imádkozunk.
Szentmiséinken is imádkozzunk Szent Rafaelhez, a betegek gyógyulásáért és a járvány megszűnéséért:
Szent Rafael arkangyal, egészségünk gondozó orvosa, szállj le a
mennyből meggyógyítani a betegeket, és megoldani életünk nehéz
problémáit. Maradj velünk, ó Arkangyal, akit Isten gyógyszerének hívnak. Szüntesd meg testünk betegségeit, és adj nekünk egészséges lelkületet! Ámen.
Szent Mihály arkangyal – Könyörögj érettünk!
Szent Gábor főangyal – Könyörögj érettünk!
Szent őrzőangyalok és védőszentek – Könyörögjetek érettünk!
Plébániánk áprilisi imaszándéka: Kísérje áldásával Isten az építkezéseket,
hogy az altemplom méltó nyughelye lehessen halottainknak, a közösségi
ház pedig segítse a közösségek formálódását!

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
Március 28, hétfő, 7 óra: + Keresztszülők és + rokonok
Március 29, kedd,
8 óra: Gyenes Sándor Tóth Irma temetési szentmiséje
14 óra: Méhes Ferenc temetési szentmiséje
18 óra: + Klára és Antal szülők
Március 30, szerda, 18 óra: + János és Erzsébet szülők
Március 31, csütörtök,
14 óra: Kovács Sándor temetési szentmiséje
18 óra: + Szülők, nagyszülők
Április 1, péntek,
7 óra!!!: + István
8 óra: +Imre Józsefné Egyed Margit és
+ Dr. Kaposvári Györgyi temetési szentmiséje
Április 2, szombat, 7 óra: + Gyula férj, édesapa, nagyapa (+30.évf.);
+ Lóránt édesapa
Április 3, Nagyböjt 5. vasárnapja
7 óra: + Rozália és Gergely szülők
8.30 (Bazita)
10 óra: + Irén, József és Rozália
18 óra: Salamon és Németh család + tagjai

