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H I R D E T É S E I N K 
 2010. március 21 - 28.  

 

1. Pénteken délután 5 órakor Keresztúti ájtatosság 
lesz. Kérem az Ifjúságot és a Cserkészeket, hogy a kö-
vetkező keresztutat tartsák meg.   

2. Ezen a napon tehát március 26-án este 8 órákor a Re-
metétől indul az éjszakai fáklyás keresztút a Kálvári-
át érintve és kb. éjfélig tart, amelyre szintén kérünk 
jelentkezőket, akik egy-egy állomásnál imádkoznak.  

3. A nagypénteki keresztúthoz még egy pár jelentkezőt 
kérnénk.  

4. A nagycsütörtöki lábmosáshoz is kérünk férfiakat, 
hogy jelentkezzenek a sekrestyében.  

5. Vasárnap (ma) gyűjtünk a Szentföld katolikus templo-
mainak javára a két padtömb közötti faládikóban.  

6. Buzdítjuk a testvéreket, hogy szerény lehetőségeik-
hez mérten tartós élelmiszerrel járuljanak hozzá a Ka-
tolikus Egyháznak a szegénység évében meghirdetett ak-
ciójához. Kérjük, hozzák el a szentmisékre tartósélel-
miszer-felajánlásukat és tegyék az Irgalmas Jézus ol-
tárnál lévő Szent Antal szobornál elhelyezett kosárba, 
akinek ez körülményesebb az a bejárat mellett lévő 
plakáttal jelezett fali perselybe helyezheti el az 
élelmiszerre szánt adományát. Ezt megtehetik a mostani 
vasárnapi szentmisén. Adományaikat a karitász juttatja 
majd el a rászorulókhoz.  

7. Március 25-én Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe van. 
A misék hétköznapi miserendben lesznek.  

8. Jövő vasárnap van virágvasárnap, barkaszentelés lesz 
minden mise elején, de a ¾9-es misén lesz körmenet. A 
11 órás misén Passióéneklés lesz.  

9. Kérjük, hogy jelezzék a sekrestyében vagy a plébáni-
án azon betegek nevét és címét, akik szeretnének Hús-
vétra gyónni, áldozni. Hozzájuk nagykedden március 30-
án délelőtt megyünk.  
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10. Húsvéti képeslapok kaphatók a két padtömb közötti 
kisasztalkánál.  

11. Péntekenként keresztúti ájtatosságot tartunk: 

Március 26. 17.00:  Cserkészek és Ifjúság  

Március 26. Remete-Kálvária-Belvárosi templom 
20.00 – 24.00: Egyházközségi hívek  

Április 2. Nagypéntek, Remete 9.30:  
 Egyházközségi Képviselőtestület  

Bacsmai László 
Plébános 


