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H I R D E T É S E I N K 
 2011. március 20 - 27.  

 

1. A Családok évének következő rendezvénye egy közös 
filmdélután a plébánián vasárnap/ ma délután 4 órakor. 
A film címe: Az eskü. A férjnek a feleségének könyör-
telen betegségével kell megküzdenie. Fordulóponthoz 
érnek, és ekkor dől el, hogy házasságuk darabokra hul-
lik-e szét, vagy úgy fogják szeretni egymást, mint még 
soha. A férj ekkor érti meg, mi is az igazi jelentése 
az oly sok évvel azelőtt fogadott esküjének. Sok sze-
retettel várjuk a házasokat, házasságra készülőket és 
minden érdeklődőt. A gyerekes szülők kisebb gyermekeit 
a nagy hittanteremben foglalkoztatjuk. A belépés díj-
talan.  

2. Március 26-án, szombaton jönnek városunkba kirándu-
lásra az esztergomi szeminárium kispapjai, ahol a mi 
kispapjaink is tanulnak. Akik szeretnének édeset vagy 
sósat sütni a kispapok megvendégeléséhez, kérem jelez-
zék a sekrestyében vagy a házvezetőnőnél Erzsikénél.  

3. A múlt héten postáztuk a csekkeket az idei egyház-
községi hozzájárulás befizetéséhez. . Nem azért küld-
tük, hogy most és azonnal kell fizetnie mindenkinek, 
hanem az év folyamán bármikor befizetheti. . Természe-
tesen nem kötelező csekken befizetni, lehet a sekres-
tyében vagy a plébánián hivatali időben.  

Mellékeltünk egy Kupolás képeslapot is és hozzá egy 
csekket, és arra kérjük a testvéreket, hogy tehetsé-
gükhöz képest bármikor támogassák a munkálatainkat. 
Fontos, hogy a két csekket ne keverjük össze a Kupolás 
csekk jobb felső sarkában szerepel a kupola megneve-
zés.  

4. Március 23-án, szerdán délután 3 órakor kiállítás 
megnyitó lesz a Szent József Katolikus Általános Isko-
lában, amelyen Cs. Vasvári Ibolya munkáit tekinthetjük 
meg. 

5. Március 28-án jövő hét hétfőn délután 5 órakor a Ka-
tolikus Iskolában a Szülők Akadémiája sorozatunk kere-
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tében Dr. Gyarmathy Éva a Magyar Tudományos Akadémia 
Pszichológiai Kutatóintézet tudományos főmunkatársának 
Tehetség és tanulási zavar című előadására hívjuk a 
kedves Híveket.  

6. Már előre hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy Áp-
rilis 2-án szombaton délután 3 órától Medugorje dél-
után lesz a Belvárosi templomban. Ez az alkalom lesz a 
karitász és máltai szeretetszolgálat munkatársainak is 
a nagyböjti lelki napja, kérjük csatlakozzanak más 
lelkiségek is hozzá, jöjjünk el minél többen. Lesz Ró-
zsafüzér, elmélkedés, amelyet Kürtösi Krisztián 
kakasdi plébános atya tart, tanúságtétel, medjugorjei 
szentségimádás és 6 órakor misével zárul amelyet Po-
lyák Imre hercegszántói plébános, püspöki helynök úr 
tart. A részletes program a hirdetőtáblán olvasható.  

7. Március 25-én, pénteken Gyümölcsoltó Boldogasszony 
ünnepe van, hétköznapi miserenddel.  

8. A keresztúti ájtatosságok ezentúl péntekenként ne-
gyed órával később 17 óra 15-kor kezdődnek a lelkiségi 
csoportok vezetésével az alábbiak szerint: 

Március 25. Focoláre és Máltai Szeretetszolgálat 

Április 1. Neokatekumenek és a Karitász 

Április 8. Házashétvégések 

Április 15. Ifjúság: Szikra, Antióchiások, Cserkészek 

Április 22, 9.30 - Remete: Egyházközségi tagok 

Bacsmai László 
Plébános 


