
A heti szentmisék rendje  
 
Április 21, Húsvéthétfő 

10 óra: + István és András; a Keresztes család + tagjai  
18 óra: + Lajos édesapa és nagyapa 

Április 22, kedd, 18 óra: Püspök atya szándékára 
Április 23, szerda, 18 óra: +Ferenc 
Április 24, csütörtök, 18 óra: + Szülők, nagyszülők és Márton 
Április 25, péntek, 18 óra: + Ferenc 
Április 26, szombat, 7 óra: A Vörös család élő és + tagjai 
Április 6, Húsvét 2. vasárnapja, az Isteni Irgalmasság vasárnapja 
 8.30 óra (Bazita): + Bogár Imre, neje Toplak Julianna és + nagy-

szülők 
10 óra: A Horváth család + tagjai 
18 óra: A Porpáczy család + és élő tagjai 

 
 
Fontos információ a szülőknek 
 
A hitoktatással kapcsolatos fontos információkat találnak a szülők a 

templomunk újságos asztalán levő szórólapon, amelyet azon szülők-
nek ajánlunk feltétlenül figyelmükbe, akiknek gyermeke a következő 
tanévben 1., 2., 5. vagy 6. osztályba jár majd. Kérjük, hogy figyelmes 
tanulmányozzák át az azon található információkat! 

 
 

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 • Keressenek minket a facebook-on is! • Hivatali 
idő: kedd: 10-12 óra; szerda: 16-17 óra; csütörtök: 10-12 óra; péntek: 16-
17 óra vagy telefonos egyeztetéssel  

Plébániai Hírlevél  
 

2014. április 20. 
 Húsvétvasárnap, Urunk feltámadása 
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Lelkipásztori üzenet 
 

Elérkeztünk hát ahhoz az idő-
szakhoz, amely minden plébánia 
életében a legfontosabb időszakot 
jelenti. Az elmúlt napokban meg-
emlékeztünk üdvösségünk törté-
netének legfontosabb eseményei-
ről: az utolsó vacsoráról és az Euc-
harisztia alapításáról, Jézus imád-
ságáról, elfogatásáról, kigúnyolá-
sáról, megemlékeztünk keresztút-
járól, haláláról és sírba helyezésé-
ről. Most pedig újra összegyűl-
tünk, hogy megünnepeljük dicső-
séges feltámadását.  

Jézus feltámadása nem csupán a történelemnek egy múltba vesző 
eseménye, hanem meghatározó következményekkel járó, s az emberi 
élet egészét megfordító pillanata. Isten igazolta Jézust a feltámadás-
ban, így igazolta azt is, hogy mindaz, amit Jézus a mi feltámadásunkról 
tanított, mind igaz. Így az Úr feltámadásának ünnepe végső soron a mi 
feltámadásunk megelőlegezett ünnepévé is válik.  

Arra kaptunk meghívást, hogy abban a környezetben, ahová az Úr 
állított bennünket, segítsük egymást az örök élet és a feltámadás felé, 
még akkor is, ha az Isten teljesen ingyenes ajándéka. Így válik plébáni-
ai közösségünk is annak színterévé, ahol Krisztus működik övéi üdvös-
sége érdekében. Éppen ezért az az új élet, amelyet Krisztus nekünk 
ajándékozott feltámadásával, itt és most kezdődhet el, ha mi is akar-
juk. 

Segítsen bennünket a Feltámadott Édesanyjának közbenjárása, 
hogy plébániai közösségünkben a Jóistennek is kedve teljék, s egyszer 
majd együtt örvendhessünk megdicsőült új életünknek is. Így kívánok 
minden keresztény testvéremnek áldott húsvétot! 

 
Róbert atya 

Joseph Ratzinger: Húsvéti imádság 
 
Urunk, Jézus Krisztus, 
te a halál sötétségébe elküldted világosságodat. 
A legmélyebb magány örvényében 
most és mindenkor 
szereteted elrejtett hatalma lakik, 
s titkaid közepette 
a megváltottak allelujáját énekelhetjük. 
 
Add meg nekünk a hit alázatos egyszerűségét, 
mely nem hagy tévelyegni minket, 
s ha a sötétség és az elhagyatottság óráiba hívsz, 
amikor minden bizonytalannak látszik, 
adj abban az időben is, 
amikor ügyed halálküzdelmet vív, 
elegendő fényt, hogy téged el ne veszítsünk, 
elegendő fényt, hogy másoknak is fény lehessünk, 
azoknak, akik még jobban rászorulnak erre. 
Hadd világítson be húsvéti örömöd titka, 
mint a hajnalfény, napjainkba, 
hadd legyünk igazán húsvéti emberek 
a történelem nagyszombatjain. 
Add, hogy a világos és a sötét napokban egyaránt, 
a mai időkben is, vidáman járjuk utunkat, 
eljövendő dicsőséged felé. Ámen. 
 
 
Kövessen minket online! 
 
Plébániánk jelen van az interneten! Honlapunk megtalálható a 

http://zeg3.martinus.hu címen. Facebook oldalunk a Szűz Mária Szep-
lőtelen Szíve Plébánia, Zalaegerszeg név alatt található. Internetes 
hírleveleinkre mind honlapunkon, mind pedig Facebook oldalunkon 
fel lehet iratkozni. 


