Március 13 és 15 között lesz plébániánk nagyböjti lelkigyakorlata,
amelyet Bosák Nándor debrecen-nyíregyházi püspök vezet. A részletes program a Hírlevélben és a hirdetőtáblán olvasható. Szombat délelőtt filmvetítést tartunk a Mindszenty-iskolában, amelyre ingyenes
jegyek a plébánia hivatalban igényelhetők. A Fatima: A 13. napon című
játékfilmet nézzük majd meg.
Plébániánk templomi gyerekkórusába még lehet jelentkezni. Részletes tájékoztató és jelentkezési lap a hivatalban és a sekrestyében
kapható.
Köszönjük szépen az elmúlt héten jelentkezett önkéntesek segítségét a szórólap terjesztésében. Még néhány utca továbbra is lefedetlen,
kérjük a Testvérek segítségét! Az utcák listája a Hírlevélben található.
A plébániai Karitász-csoport nagyböjti adománygyűjtése március
22-ig tart. Tartós élelmiszereket és pénzadományokat gyűjtünk a plébániánk területén élő rászoruló családoknak, amelyeket a templomban
lehet leadni. Szeretettel kérjük a Testvérek nagylelkűségét!
Ebben az évben Andocsra indul az egyházmegyei zarándoklat május 1-jén, amelyre plébániánk autóbuszt indít. A zarándoklat díja 2800
Ft. Emellé zarándokcsomag is igényelhető 800 Ft-ért. A zarándoklatra
a hivatalban lehet jelentkezni a díj befizetésével. A Püspöki Hivatal
kéri, hogy azok is szíveskedjenek regisztrálni, akik autóval vesznek
részt a zarándoklaton. Zarándokcsomagot március 29-ig lehet előjegyezni.
A Szent Márton jubileumi imakönyv 1500 Ft-ért, valamint az
Adoremus márciusi száma megvásárolható a sekrestyében.
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
idő: kedd: 10-12 óra; szerda: 16-17 óra; csütörtök: 10-12 óra; péntek: 1617 óra vagy telefonos egyeztetéssel

Plébániai Hírlevél
2015. március 1.
Nagyböjt 2. vasárnapja

Egyházmegyei zarándoklat 2015. május 1. – Andocs
Ebben az évben Andocsra indul az egyházmegyei zarándoklat május
1-jén, amelyre Püspök atya
szeretettel várja az Egyházmegye híveit. Plébániánk ebben az évben is
autóbuszt indít a zarándoklatra, amelyre már lehet jelentkezni a plébánia
hivatalban. A zarándoklat
útiköltsége 2800 Ft. Emellé zarándokcsomag is igényelhető zarándokkönyvvel, sállal és szentképpel 800 Ft-ért.
A Püspöki Hivatal kéri, hogy azok is szíveskedjenek regisztrálni plébániájukon, akik autóval vesznek részt a zarándoklaton. Természetesen ők is igényelhetnek zarándokcsomagot. Minden résztvevő március
29-ig jegyezhet elő zarándokcsomagot.

Egyházmegyei zarándoklat Tours-ba
A Szombathelyi Egyházmegye zarándoklatot hirdet a Szent Márton
év előkészületi évében Tours-ba, Szent Márton sírjához. A zarándoklatot Dr. Veres András püspök atya vezeti. Egyszerre két csoport indul a

zarándoklatra, az egyik repülővel, a másik pedig autóbusszal. Az autóbuszos zarándoklat
időpontja: 2015. szeptember 20–26. (7 nap/6
éjszaka), a repülős zarándoklaté pedig
2015.szeptember 21–25. (5 nap/ 4 éjszaka).
További részletek az Egyházmegye honlapján
találhatók: www.martinus.hu

Évértékelő szórólap – még szabad utcák
Évértékelő szórólapot szeretnénk plébániánk minden családjához
eljuttatni. Ehhez kérjük önkéntesek segítségét, akik egy-egy utcát elvállalva kihordják a postaládákba a szórólapot és az egyházközségi
hozzájárulás befizetésére szolgáló borítékot. A még szabad utcák a
következők:
Alsóerdei út, Azáleás utca, Átalszegett utca páratlan oldala (kivéve:
11-33), Budai völgy, Cinke utca, Erkel Ferenc utca (páros oldala 18-atól, páratlan oldala 23-tól), Fejér György utca (kivéve 2. sz.), Futrinka
utca, Hajnal utca, Hegyalja út 69-től, Izzó utca, Jászai Mari utca, Köztársaság útja páros oldal 48-tól (kivéve 50 és 82-104), páratlan oldal
39-től (kivéve 69-75), Lukahegyi út, Meredek utca, Nimród utca,
Varkaus tér
Hálásan köszönünk minden segítséget!

Anyakönyvi hírek
Temetés
Nagy Sándor: 2015. február 24.
Lukács Lajos: 2015. február 27.
Nyugodjanak békében!

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje:
Március 2, hétfő, 6 óra: + János és Lujza szülők
Március 3, kedd
9.15 óra: + Nagy Sándor temetési szentmiséje
18 óra: + Gyula férj és édesapa
19 óra: + Rozália (altemplom)
Március 4, szerda, 18 óra: Hálából a Segítő Szűzanya tiszteletére
Március 5, csütörtök, 6 óra
Március 6, péntek, 18 óra: + Tibor férj, édesapa, nagyapa
Március 7, szombat, 7 óra: + József férj és szülei
Március 8, Nagyböjt 3. vasárnapja
7 óra: + Horváth család
8.30 óra (Bazita): Bogár Imre és hitvese, Toplak Julianna és Bogár szülők
10 óra: + István
18 óra: + Ferenc
Az elmúlt vasárnap a katolikus iskolák javára gyűjtjük a perselyadományokat. Kertvárosban 105 045 Ft, Bazitán pedig 4700 Ft gyűlt
össze. Köszönjük szépen az adományokat!
A nagyböjti időszakban minden hétfőn és csütörtökön hajnali
szentmisék vannak reggel 6 órakor. Minden pénteken pedig keresztúti
ájtatosságot végzünk 17 órától a templomban.
Kedden este 19 órakor is lesz szentmise az altemplomban, amelyet
Lendvai Zoltán atya mutat majd be.
Szentségimádási órát tartunk a lelkipásztorokért és papi hivatásokért március 5-én, csütörtökön reggel 7 órától. Elsőpénteken 17 órától
pedig a Karitász-csoport vezeti a keresztutat.
Néhány szabad hely még van a jövő hétvégi Új élet kurzusra. Részletes információ az újságos asztalon levő szórólapon található. A kurzus kapcsán háttérimádkozókat is keresünk, akik a Szent Család Óvodában kialakított kápolnában szentségimádást vállalnának napközben
a kurzus teljes időtartama során: péntek fél 5-től vasárnap 14 óráig, az
éjszakák kivételével. Kérjük, hogy aki félórányi imádságot vállal az
óvodában, szíveskedjék a hivatalban vagy a sekrestyében feliratkozni.

