
Pénteken, május 13-án fatimai esténk lesz, amelyet Orsos Zoltán 
csákánydoroszlói plébános vezet. A szokásos program 16 órakor kez-
dődik a fatimai rózsafüzérrel, majd 17 órakor szentségimádási óra, 18 
órakor pedig szentmise és körmenet lesz. Nagy szeretettel várunk 
mindenkit a Szűzanyának szentelt hónapban! 

Idén első alkalommal pünkösdi vigíliát szervezünk május 14-én, 
szombaton, Pünkösd előestéjén 19 és 21 óra között. Az este során 
szentírási szakaszok, imádságok és énekek hangzanak el, lehetőséget 
biztosítva a csendes egyéni elmélyülésre is.  

Jövő vasárnap délután 4 órakor zenés dicsőítés lesz a plébánia-
templomban. 

Szintén jövő vasárnap 19 órától pünkösdi hangverseny lesz az 
egervári templomban. 

Május 16-án, pünkösdhétfőn közös családi ünneplést szerveznek a 
Mária Magdolna templomban. A programok 15.30-kor kezdődnek, a 
gyerekeket korosztályonkénti foglalkozások várják. A szervezők 
örömmel fogadnak sütemény felajánlásokat, melyeket aznap lehet a 
Mária Magdolna plébánián, vagy a templomban leadni 15 órától. 
Részletes program a plakátokon. 

A személyi jövedelemadó ez évi bevallási határideje május 20. Kér-
jük most is, hogy adójuk kétszer egy százalékával szíveskedjenek tá-
mogatni katolikus egyházunk és plébániai alapítványunk működését. 
Információ az újságos asztalon található.  

Az egyházmegyei Martinus havilap májusi száma az újságos asztal-
ról vásárolható meg. 
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Plébániai Hírlevél  
 

2016. május 8. 
Urunk mennybemenetele 

 
 

 

 
 
 
Pünkösdi virrasztás május 14-én, szombaton 
 
Idén első alkalommal pünkösdi vigí-

liát szervezünk május 14-én, szomba-
ton, Pünkösd előestéjén 19 és 21 óra 
között a plébániatemplomban. A vigília 
során szeretnénk lehetőséget biztosí-
tani közösségünk tagjainak, hogy az 
apostolokhoz hasonlóan imádságban 
várjuk a Szentlélek eljövetelének meg-
ünneplését. Az este során szentírási 
szakaszok, imádságok és énekek hang-
zanak el, de lehetőség lesz a csendes 
egyéni elmélyülésre is. Az estére vagy 
akár annak egy részére is szeretettel 
várjuk közösségünk tagjait! 

 
 
Családi pünkösdhétfő 
 
Szeretettel várunk mindenkit május 16-án, pünkösdhétfőn Zalae-

gerszeg város egyházközségeinek közös családi ünneplésén a Mária 
Magdolna templomban. A programok 15.30-kor kezdődnek, a gyere-
keket korosztályonkénti foglalkozások várják. Örömmel fogadjuk sü-
temény felajánlásaikat, melyeket aznap lehet a Mária Magdolna plé-
bánián, vagy a templomban leadni 15 órától. Részletes program a 
plakátokon. 



15.30 Gyerekeknek zenés program, utána gyerekvigyázók elviszik 
őket foglalkozásra (ovis, alsós, felsős korosztályokba) 

15.50 Köszöntő (Stróber László atya, Balaicz Zoltán) 
16.00 Felnőttekkel dicsőítés 
16.15 Tanítás 
16.30 Közbenjáró imádság felvezetése 
16.35-17.20 Közbenjáró imádság és szentségimádás 
17.30 Szentmise 
18.30 Agapé, beszélgetés  
 
 
Hamarosan Karitász-hangverseny 
 
A Zrínyi Miklós Gimnázium Vegyeskara, Kamarakórusa, hangszeres 

szólistái és énekesei jótékonysági hangversenyt adnak 2016. május 22-
én vasárnap 19 órakor a plébániatemplomban. Vezényel: Gyutainé Kiss 
Gabriella, a gimnázium ének-zene tanára. A bevételből a templom 
karitászcsoportjának tagjai tanszercsomagokat állítanak össze a kert-
városi nehéz sorsú családok iskoláskorú gyermekei részére, hogy ezzel 
enyhítsék a szülők szeptemberi iskolakezdési kiadásait. 

Minden kedves érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk. 
 
 

 

Anyakönyvi hírek 
 

Temetés 

Belső József: 2016. május 6. 
Nyugodjék békében! 

 

 
INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 
A heti szentmisék rendje 
Május 9, hétfő, 7 óra: Bodó család 
Május 10, kedd, 18 óra: + Ferenc 
Május 11, szerda, 18 óra: + Zsuzsanna és keresztszülők 
Május 12, csütörtök, Szent Néreusz és Szent Achilleusz vértanúk; 

Szent Pongrác vértanú, 18 óra: + Ervin férj, édesapa, fia Zoltán és + 
családtagok 

Május 13, péntek, A Fatimai Boldogságos Szűz Mária 
 13.30 óra: Hencsei Vilmosné Harcz Rozália Erzsébet temetési 

szentmiséje 
18 óra: Hálából a Szűzanya tiszteletére 

Május 14, szombat, 7 óra: + Ármin 
Május 15, Pünkösdvasárnap 

7 óra: A Németh család + tagjai 
8.30 óra (Bazita): + Bátorfi József és felesége Rozália 
10 óra: + Erzsébet és József szülők 
18 óra: + Etelka és Máté szülők 
 

Az elmúlt vasárnap az altemplomi mozaikra 110 550 Ft-ot adomá-
nyoztak a Testvérek. Köszönjük szépen!  

Májusban az esti szentmisék előtt Mária ájtatosságot végzünk 
17.45 órától az égi édesanya köszöntésére. A Mária-ájtatosság előtt 
pedig a Szentlélekváró pünkösdi kilencedet imádkozzuk a héten. 

Május 10-én, kedden és 11-én, szerdán látogatjuk meg otthonaik-
ban az időseket és betegeket, hogy pünkösdi szentgyónásukat el tud-
ják végezni. Kérjük hozzátartozóikat, hogy jelentsék be őket a plébánia 
hivatalban! 


