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H I R D E T É S E I N K 
 2012. február 19 - 26.  

 

1. Jövő vasárnap gyűjtés lesz a katolikus iskolák javá-
ra, a két padtömb közötti faládikóban.  

2. Kezestalálkozó lesz az első gyónó és elsőáldozó gye-
rekek kezeseinek, február 20-án hétfőn délután 5 órá-
tól a plébánia közösségi házban.  

3. Február 21-én Húshagyó kedden este 7 órától éjfélig, 
farsangbúcsúztató táncház lesz a plébánia közösségi 
házában, amelyre szeretettel várunk minden érdeklődőt. 
Közreműködik a CSURGÓ ZENEKAR. Pogácsát, bort hozha-
tunk.  

4. A héten van Hamvazószerda a nagyböjt kezdete, a reg-
geli szentmise ¾ 8 –kor kezdődik a katolikus iskolás 
gyerekek részvételével, a misén belül hamvazkodás. Az 
esti szentmisén is lehet hamvazkodni, illetve jövő va-
sárnap a misék után.  

Szigorú böjti nap van hamvazószerdán. 18-60 év között 
háromszor lehet étkezni és egyszer jóllakni. Természe-
tesen hústilalom is van ezen a napon és a nagyböjt 
péntekjein is. Fel vannak mentve a betegek és a nem 
saját asztaluknál étkezők.  

5. A Szent Mónikás édesanyák miséje lesz február 23-án 
csütörtökön este 6 órakor a Belvárosi templomban.  

6. A Karitasz nagyböjti lelki napot tart a plébánián, 
március 3-án Hegedűs János Tamási plébános vezetésé-
vel. Mindenkit szeretettel várnak, nemcsak a Karitasz 
tagokat.  

7. Az adó első 1%-át a katolikus egyház javára ajánljuk 
fel, technikai szám 0011, a második 1%-ot az Alapítvá-
nyaink közül lehet valamelyiknek felajánlani. A főbe-
járatnál a kisasztalkáról vihető megfelelő lapocska a 
technikai számmal.  
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8. A keresztutak rendje. Péntekenként délután 5 órakor: 

Február 24.: Karizmatikusok és a Jézus Szíve Család 

Március 2.: Rózsafüzér Társulat  

Március 9.: Focoláre, Neokatekumenek, Máltai Szeretet-
szolgálat, Karitász 

Március 16.: Mónikás édesanyák, Szikra közösség, Ifjú 
Házasok  

Március 23.: Házashétvégések 

Március 30.: Ifjúság és a Cserkészek 

Április 6.: Nagypéntek 9.30–kor: a Remetén, egyházköz-
ségi képviselők 

Bacsmai László 
Plébános 


