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H I R D E T É S E I N K 
 2012. március 11. – 18.  

 

1. Első gyónó gyerekek szüleinek lesz szülői értekezlet 
a plébánia közösségi házában március 12-én hétfőn dél-
után 5 órakor.  

2. Március 13-án kedden este 5 órakor fatimai imaóra 
lesz templomunkban. Utána mise nem lesz.  

3. Már előre hirdetjük, hogy örömszülő találkozót tar-
tunk az idén házasulandó fiatalok szüleinek, március 
20- n este fél 7-kor. A nem nálunk készülő jegyesek 
szülei is szeretettel várjuk, hogy az új élethelyzetre 
felkészülhessenek.  

4. Női lelki nap lesz a plébánia közösségi házában már-
cius 17-én, szombaton délelőtt 11-től 17 óráig, ame-
lyet Tornay Krisztina Petra szerzetesnővér tart. Je-
lentkezni lehet a sekrestyében és a plébánián. Részvé-
teli díj 700,- Ft, amely magába foglalja a szendvics 
ebédet is. Bővebb információ a hirdetőtáblán olvasha-
tó.  

5. Nemzeti ünnepünkön a március 15–i műsor után fél 12-
től lesz a határon túli magyar testvérek állampolgár-
sági esküje templomunkban.  

6. A Magyar katolikus Püspöki Kar az idén is meghirdet-
te a tartós élelmiszergyűjtést, hogy a Kartitász tud-
jon segíteni a rászorulókon. Vasárnaptól, március 11-
18-ig a főbejárattól jobbra az Irgalmas Jézus oltárnál 
lehet elhelyezni a szegényeknek szánt tartós élelmi-
szert. Akinek kényelmesebb forma a pénzbeli segítés, 
annak lehetősége van, hogy a Szent Antal perselybe el-
helyezze az adományát.  

7. Akik szeretnék kifizetni az idei egyházközségi hoz-
zájárulást, vigyenek csekket a főbejáratnál és a két 
padtömb közötti kisasztalkáról. Ebben a hónapban küld-
jük el azoknak a csekket, akik az előző évben megfe-
ledkeztek a befizetésről. Áprilisban küldjük az idei 
egyházadó csekkeket. Előre is köszönjük azoknak, akik 
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előtte befizetik. Természetesen a plébánián és a sek-
restyében is be lehet fizetni.  

8. Hátrányos helyzetű gyermekek megsegítésére mindenfé-
le kizárólag műanyag kupakot gyűjtünk. Aki csatlakozni 
szeretne ehhez, leadhatja a sekrestyében 

9. A keresztutak rendje. Péntekenként délután 5 órakor: 

Március 16.: Focoláre, Neokatekumenek, Máltai Szere-
tetszolgálat, Karitász  

Március 23.: Házashétvégések 

Március 30.: Ifjúság és a Cserkészek 

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

Bacsmai László 
Plébános 


