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H I R D E T É S E I N K 
2013. február 24 – március 3.  

 

1. Kedd esténként fél 7- re várjuk a jegyeseket oktatás-
ra a Plébánia közösségi házába.  

2. Baba-Mama Klub jövő hét keddre óvodalátogatást ter-
vez. Minden érdeklődőt várunk február 26-án 10 órára 
az Szent Rita Katolikus Óvodába.  

3. Ma van gyűjtés a katolikus iskolák és intézmények ja-
vára, a két padtömb közötti faládikóban. Újvárosban 
pedig a padok végén felállított perselyben.  

4. Itt van a vállalkozások adóbevallásának időszaka, 
kérjük, hogy az 1 %-os felajánlásukkal az első 1%-ot 
0011–es számmal Magyar Katolikus Egyház számára a má-
sodik 1%-ot valamelyik Alapítványuknak legyenek szíve-
sek felajánlani. A Főbejáratnál a kisasztalkánál lehet 
vinni az adószámokból.  

5. Szombaton március 2-án ministránsfoglalkozás lesz, 
ahová várjuk a ministránsokat.  

6. Medjugoreji zarándoklatra lehet jelentkezni 10.000 Ft 
előleg befizetésével a sekrestyében a plébánián , il-
letve Borbásné Margitkánál. Az időpont egyeztetés fo-
lyamatban van.  

7. Csütörtökön Szent Mónikás Szentmise lesz, előtte a 
Szentségimádás helyett Rózsafüzér a Szentatyáért, a 
mise után pedig medjugorjei szentségimádás és virrasz-
tás az abban az időben visszavonuló pápáért és a meg-
felelő utódjáért. Jöjjünk el minél többen és legyünk 
lélekben együtt a Szentatyával. (Az első vasárnapi 
Medjugorjei szentségimádás elmarad) 

8. A héten első péntek, a szokásos módon gyóntatás, dél-
előtt megyünk a betegekhez.  

9. Első szombati Rózsafüzér délután 5 órakor a Belvárosi 
templomban.  

10. A Remetei stációkból még 6-nak nincs gazdája. Kér-
jük, akik szeretne egy stációt vállalni, az jelezze a 
sekrestyében vagy a plébánián. Nem most azonnal kell 
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fizetni, majd amikor elkészül. Az összeg 460 ezer Ft. 
A felajánlók neve felkerül a stációra az utókor számá-
ra megörökítve. Van olyan felajánló, aki társat keres, 
hogy a stációhoz az adományt közösen adják össze. Aki 
szeretne csatlakozni, szintén jelezze.  

11. A keresztút péntekenként délután 5 órakor kezdődik a 
Belvárosi templomban, 4 órakor az Újvárosban. 

Március 1: Focoláre, Neokatekumenek, Máltai Szeretet-
szolgálat, Karitász 

További keresztutak: 

Március 8.: Mónikás édesanyák, és Szikra közösség,  

Március 15.: Ifjúság és a Cserkészek 

Március 22.: Házashétvégések 

Március 29.: Nagypéntek 9.30–kor a Remetén: Egyházköz-
ség 

12. Tartós élelmiszergyűjtés március 3-án és 10-én va-
sárnaponként templomainkban.  

Az Magyar Katolikus Püspöki Konferencia hirdetménye a 
nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtésre 

Ősi hagyomány az Egyházban, hogy a nagyböjti önmegtaga-
dások idején a krisztushívők megtakarított javaikat a 
szegényeknek adják. Ezt a hagyományt felelevenítve és 
az elmúlt években kialakult szokást folytatva az idei 
nagyböjtben is tartós élelmiszereket gyűjtünk rászoru-
ló testvéreinknek. Kérjük, hozzák el a szentmisékre 
tartósélelmiszer-felajánlásukat és tegyék a templomban 
erre kijelölt helyre. (Az Irgalmas Jézus oltárhoz, 
ahonnan kérem, hogy a Karitász munkatársai még azon a 
vasárnapon szállítsák el, mert a templomban hétköznap 
munka folyik. Tehát jövő vasárnap március 3-án és az 
azt követő vasárnapon március 10-én lesz a gyűjtés, 
hétköznap a munka miatt nem tudjuk hol tárolni. Akinek 
egyszerűbb a pénzadomány felajánlása, az a Szent Antal 
perselybe helyezheti el az erre a célra szánt adomá-
nyát. Adományaikat a helyi Karitász csoport juttatja 
majd el a rászorulókhoz. Telefonos adományvonalon is 
bekapcsolódhatunk a Karitász segítő munkájába. Ha hív-
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juk a 1356-os telefonszámot, hívásonként 500 forinttal 
segítünk. A legkisebb adománnyal is a felebaráti sze-
retet csodája valósul meg közöttünk. Isten áldja meg 
segítőkész családjainkat! Hálásan köszönjük minden 
kedves testvér jó szándékú adományát.  

 Budapest, 2013. február 18. 

 a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 

Bacsmai László 
Plébános 


