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1. Hálásan Köszönjük a Kedves Hívek adományait a szentföldi szenthelyek javára
152 000 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 imádkozunk az értünk
vérrel verejtékező Úr Jézus irgalmáért.
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
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a családcsoport vezetésével.
6 órakor kezdődik a Jézus szenvedésére és halálára emlékező szertartás. A
szertartásban meghallgatjuk a János passiót, hódolat lesz a szentkereszt
előtt, majd a hívek szentáldozáshoz járulhatnak.
A szentsír déli 12 órától látogatható a kápolnában.
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5. Nagyszombaton a járványügyi intézkedések miatt este 6 órakor kezdődik 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 a járványhelyzet miatt a feltámadási körmenet elmarad. A szentmise végén megáldjuk a húsvéti eledeleket.
Kérjük a Kedves Híveket, akik tudnak, mind a három szentnapon vegyenek
részt a szertartásokon, hisz csak így egész Jézus szenvedésének, halálának
és feltámadásának emlékezete. Csak az tudja szívből átélni Húsvét örömét,
aki átélte Jézus szenvedésének és halálának fájdalmát.
6. Húsvétvasárnap reggel 6 órakor szentmise lesz és ételszentelés a feltámadt Üdvözítőt ünnepelve.
Húsvétvasárnap és Húsvéthétfőn plébániánkon vasárnapi miserendet tartunk.
7. Sajnos a járvány egyre jobban tombol. Ne szűnjünk meg bízni a Gondviselő Istenben. Mindennap kérjük, irgalmazzon nekünk, legyen vége ennek a megpróbáltatásnak. Kérjük a Szűzanyát és Boldog Batthyány Lászlót, járjon köz-
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ben értünk!

