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Körmend, 2019. április 14.
1. Hálásan Köszönjük a Kedves Hívek adományait a szentföldi szenthelyek javára
216 000 Ft gyűlt össze. Hálás köszönet érte!
2. Hálásan köszönjük mindazoknak, akik a plébániatemplom húsvéti nagytakarításában részt vettek.
3. Nagycsütörtökön délelőtt 10 órakor a szombathelyi székesegyházban lesz az
olajszentelési püspöki szentmise az egyházmegye papságának koncelebrációjával.
Este 6 órakor lesz a plébániatemplomban az Utolsó Vacsora emlékszentmiséje, majd az oltárfosztás szertartása, mely végén szentórát tartunk az
értünk vérrel verejtékező Úr Jézus tiszteletére.
4. Nagypéntek szigorú böjti nap. Hústilalom van, 18 éves kortól csak háromszor
lehet étkezni, és abból csak egyszer lehet jóllakni. Jézus szenvedésére emlékezve vállaljuk a lemondást és a böjtöt.
Este ¼ 6 órakor keresztúti ájtatosságot imádkozunk a plébániatemplomban a családcsoport vezetésével.
6 órakor kezdődik a Jézus szenvedésére és halálára emlékező szertartás.
A szertartásban a kórus elénekli a János passiót, hódolat lesz a szentkereszt előtt, majd a hívek szentáldozáshoz járulhatnak.
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A szentsír déli 12 órától látogatható a kápolnában.
5. Nagyszombaton este 8 órakor kezdődik a templomkertben a tűz szenteléssel
Jézus feltámadásának ünneplése. A Húsvéti örömének és az ószövetségi
olvasmányok után a szentmise kertében, megáldjuk a keresztelőkutat és
a keresztvizet. A szentmise végén indul a feltámadási körmenet a szokásos útvonalon. Visszatérve a templomban a húsvéti eledelek megszentelésével zárul a szertartás.
Kérjük a Kedves Híveket, lehetőleg mindhárom szentnapon vegyenek
részt a szertartásokon, hisz csak így egész Jézus szenvedésének, halálának
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és feltámadásának emlékezete. Csak az tudja szívből átélni Húsvét örömét, aki átélte Jézus szenvedésének és halálának fájdalmát. Mindenkit
várunk!
Várjuk a ministránsokat mindhárom napon, de különösen Nagyszombaton, mivel mind a három napon nagyon sok feladata van a ministránsoknak. Hívjuk és várjuk őket!
6. Húsvétvasárnap hajnalban, reggel 6 órakor szentmise lesz és ételszentelés a
feltámadt Üdvözítőt ünnepelve.
Húsvétvasárnap és Húsvéthétfőn plébániánkon vasárnapi miserendet tartunk.
7.Továbbra is keressük azokat a Kedves Híveket, akik szívesen vállalnák a plébániatemplom díszítését.
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8. Még lehet jelentkezni a május 1-i szentgotthárdi zarándoklatra.

