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H I R D E T É S E I N K 
 2011. március 27 – április 4.  

 

1. Szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik az eszter-
gomi szeminárium kispapjai számára sütöttek. A Jó Is-
ten fizesse meg fáradozásukat.  

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

3. Március 31-én este 6 órakor Mónikás mise lesz, 
amelynek keretében lelki adoptálásra lesz lehetőség 
bárkinek, aki vállalja, hogy egy gyermekért 9 hónapon 
keresztül imádkozik, hogy megszülessen.  

4. A héten első péntek, gyóntatás a szokott módon, az 
elsőpéntekeseknek ez egyben húsvéti gyónásuk is lesz.  

5. Április 2-án szombaton délután 3 órától Medugorje 
délután lesz a Belvárosi templomban. Ez az alkalom 
lesz a karitász és máltai szeretetszolgálat munkatár-
sainak is a nagyböjti lelki napja, kérjük csatlakozza-
nak más lelkiségek is hozzá, jöjjünk el minél többen. 
Lesz Rózsafüzér, 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.  

Az első szombati Rózsafüzér a medjugorje délután kere-
tében lesz elimádkozva délután 3 órától.  

6. Házas hétvégés nagyböjti találkozó lesz Pakson a ka-
tolikus iskolában, jövő vasárnap délután 3 órától. 
Szeretettel várjuk a hétvégés párokat.  

7. A karitász céljára szánt adományokat az Irgalmas Jé-
zus oltárnál helyezhetik el a testvérek Vasárnaptól a 
következő vasárnapig. Kérjük a Karitász munkatársait, 
hogy vasárnap minden mise előtt, alatt és után gondos-
kodjanak az adományok elraktározásáról. Akinek egysze-
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rűbb a pénzadomány a Szent Antal perselybe helyezheti 
az erre a célra szánt összeget. A Jó isten fizesse meg 
minden jó szándékú adakozónak.  

8. Az óra átállítás ellenére a miserend változatlan.  

9. Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a templom kör-
nyékén ne parkoljanak tilos helyen, pl. a Szent László 
szobor mellett már több embert megbüntettek a rend-
őrök, nem is kis összeggel.  

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

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 


