
Húsvétvasárnap és Húsvéthétfőn a vasárnapi rend szerint lesznek a 
szentmisék. Szombaton a vigília után és vasárnap a délelőtti szentmi-
séken lesz ételszentelés. 

Plébániánk új közösséget indít olyan 20 és 30 év közötti fiatalok-
nak, akik már dolgoznak, de még nem házasok. Az első találkozó idő-
pontja: április 9, csütörtök. Tájékoztató szórólap az újságos asztalon 
található.  

Dr. Kádár Annamária pszichológus tart előadást Útravaló kényes 
nevelési helyzetekhez címmel a Mindszenty iskolában április 1-jén, 
szerdán 17 órakor. Jegyek elővételben kaphatók az iskola titkárságán, 
vagy a helyszínen. 

Az autizmus világnapján, április 2-án flashmob lesz a Dísz téren. A 
részletek a hirdetőtáblán találhatók.  

Családi imanapot szerveznek Szombathelyen április 18-án. A részle-
tek a hirdetőtáblán olvashatók. 

A Miasszonyunk Időskorúak Otthona félállású gyógytornászt keres. 
Jelentkezni lehet Dr. Marx Gyuláné otthonvezetőnél, az intézményben. 

Zarándoklat indul Cseh- és Lengyelországba június 24 és július 2 
között. A részletek a hirdetőbálán találhatók meg.  

Az áprilisi Adoremus átvehető a sekrestyében. Az Élő kenyér pedig 
megvásárolható az újságos asztalról. Megjelent a Katolikus Karitász 
Adásidő című magazinja, amely ingyenesen elvihető az újságos asztal-
ról. Az újságban kétoldalas beszámoló található plébániai Karitász-
csoportunk működéséről.  
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A nagyheti szertartások rendje plébániánkon 
 
Március 30, Nagyhétfő 
6 óra: utolsó hajnali szentmise 
 
Március 31, Nagykedd 
18 óra: szentmise 
 
Április 1, Nagyszerda 
18 óra: szentmise 
 
Április 2, Nagycsütörtök 
18 óra: szentmise az utolsó vacsora emlékére 
19-20 óra: virrasztás, közös imaóra 
20-21 óra: virrasztás, csendes imaóra 
 
Április 3, Nagypéntek 
8 óra: Olvasmányos imaóra és Reggeli dicséret 
9 óra: keresztúti ájtatosság 
16.30 óra: ünnepi liturgia Urunk halálának emlékére 
19 óra: Zalaegerszeg város keresztútja a Nagytemplomtól a Kálvá-

riáig (Kérjük, hogy fáklyát vagy gyertyát hozzanak magukkal) 
 
Április 4, Nagyszombat 
8 óra: Olvasmányos imaóra és Reggeli dicséret 
8-15.30 óra: lehetőség a Szent Sír látogatására 
20 óra: Húsvéti vigília 



Április 5, Húsvétvasárnap 
7 óra, 10 óra és 18 óra: ünnepi szentmise 
8.30 óra: ünnepi szentmise Bazitán 
 
Április 6, Húsvéthétfő 
7 óra, 10 óra és 18 óra: ünnepi szentmise 
8.30 óra: ünnepi szentmise Bazitán 
 
 
Anyakönyvi hírek 

 

Temetés 

Rákos Ibolya: 2015. március 24. 
Nyugodjék békében! 

 

 

A Karitász-csoport köszönete 
 

Plébániánk Karitászcsoportja köszöni a kedves híveknek a nagyböjti 
tartós élelmiszergyűjtés keretében a templomunkba eljuttatott élelmi-
szer-, pénz- és egyéb adományaikat. Templomunk perselyadományá-
nak összege 92 500 Ft, (a bazitaival együtt 103 000 Ft), melyet teljes 
egészében élelmiszerek vásárlására fordítottunk. Külön köszönet a 
Zrínyi Gimnázium tanulóinak, akik jótékonysági süteményvásárt szer-
vezve 44 250 Ft-tal támogatták akciónkat. A gyűjtés eredményekép-
pen, az élelmiszer- és pénzadományokból összesen 55 rászoruló csa-
ládhoz sikerült élelmiszercsomagot eljuttatnunk. 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 
A szertartások rendje: 
Március 30, Nagyhétfő 6 óra: Püspök atya szándékára 
Március 31, Nagykedd, 18 óra: + István édesapa, nagyszülők és fiuk 

József  
Április 1, Nagyszerda, 18 óra: + Mária és László szülők 

Április 2, Nagycsütörtök, 18 óra: Plébánia híveiért 
Április 3, Nagypéntek, 16.30 óra 
Április 4, Nagyszombat, 20 óra: Plébánia híveiért 
Április 5, Húsvétvasárnap, Krisztus feltámadása 
 7 óra: + Mihály édesapa 

8.30 óra (Bazita): Hálából Padovai Szent Antal tiszteletére 
10 óra: + Erzsébet és József szülők 
18 óra: + Lajos férj és édesapa 

Az elmúlt vasárnap a Szentföld megsegítésére Kertvárosban 96 125 
Ft-ot, Bazitán pedig 6 285 Ft-ot adományoztak a Testvérek. Köszönjük 
szépen!  

Holnap, hétfőn reggel 6 órakor lesz az utolsó hajnali szentmise. 
Nagycsütörtökön délelőtt 10 órakor kezdődik az olajszentelési 

szentmise Szombathelyen a Székesegyházban.  
Csütörtöktől szombatig nem lesz szentgyónási lehetőség a szertar-

tások előtt, csütörtökön és pénteken pedig nincs hivatali szolgálat 
sem a plébánia hivatalban.  

Csütörtökön 18 órakor kezdődik a szentmise az utolsó vacsora em-
lékére. A szentmise után virrasztást tartunk a kápolnában: 20 óráig 
közös imádság lesz, ezt követően 21 óráig csendes imádságra nyílik 
lehetőség. 

Nagypéntek szigorú böjti nap. A 14 éven felüliek hústilalma mellett 
a 18 éven felüliek ezen a napon háromszor étkezhetnek, melyek közül 
csak egyszer lakhatnak jól. Reggel 8 órakor zsolozsmát imádkozunk, 
majd 9 órától keresztúti ájtatosságot végzünk. Az ünnepi szertartás 
16.30 órakor kezdődik. 19 órakor Zalaegerszeg város keresztútját jár-
juk a Nagytemplomtól a Kálváriáig. Kérjük, hogy fáklyát vagy mécsest 
szíveskedjenek magukkal hozni. 

Nagyszombaton templomunk 8 és 15.30 óra között nyitva lesz, így 
lehetőség nyílik a Szent Sír meglátogatására. Kérjük, hogy akik a Szent 
Sírt őrizni szeretnék, szíveskedjenek feliratkozni a sekrestyében. Reg-
gel 8 órakor zsolozsmát imádkozunk. A húsvéti vigília este 8 órakor 
kezdődik, amelyre kérjük, hogy védőpapírral ellátott gyertyát szíves-
kedjenek magukkal hozni! Az esti szertartás az altemplom előtti téren 
kezdődik. 


