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H I R D E T É S E I N K 
2013. március 3 - 10.  

 

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

2. Folytatódik a Hit átadása sorozat Dallos Tamás dia-
kónus vezetésével március 6-án, szerdán, az esti 
szentmise után a plébánián az Első Szeretet karizmati-
kus közösség havi találkozóján. Mindenkit szeretettel 
várunk.  

3. Medjugoreji zarándoklatra lehet jelentkezni 10.000,- 
Ft előleg befizetésével a sekrestyében a plébánián, 
illetve Borbásné Margitkánál. A tervezett időpont jú-
lius 1-6-ig. 

4. A Szent Mónika Közösség tagjait várjuk márc. 4-én 
08. 15-re illetve márc. 5-én, kedden 16.30-ra az Újvá-
rosi Plébániára közösségépítő lelki találkozóra, közös 
imára.  

5. Március 4-én, hétfőn délután 5 órakor a Jézus Szíve 
Család imaórája lesz a Közösségi Ház kápolnájában. 
Mindenkit szeretettel hívunk! 

6. Március 7-én, csütörtökön délután 5 órakor a Közös-
ségi Házban tartjuk az Ökumenikus Világ-imanap francia 
testvéreink által összeállított liturgiáját. Igét Dal-
los Tamás diakónus hirdet.  

Várjuk a kedves testvérek megjelenését, különösen a 
lelkiségi csoportok tagjai képviseltessék magukat. ! 

Ezen napon a Csendes Szentségimádás délután 1 é 5 óra 
között lesz a Kápolnában.  

7. Ökumneikus imaalkalom lesz a belvárosi plébánián a 
közösségi házban március 7–én csütörtökön délután 5 
órakor, amelyre sok szeretettel várunk katolikus 
résztvevőket is. Különösen kérjük, hogy a lelkiségi 
tagok jöjjenek el. Elmélkedést tart Dallos Tamás dia-
kónus.  

8. A Remetei stációk vállalására még lehet jelentkezni 
Az összeg, mit később kell fizetni 460 ezer Ft. A fel-
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ajánlók neve felkerül a stációra az utókor számára 
megörökítve. Van olyan felajánló, aki társat keres, 
hogy a stációhoz az adományt közösen adják össze. Aki 
szeretne csatlakozni, szintén jelezze.  

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

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 fo-
lyik. Akinek egyszerűbb a pénzadomány felajánlása, az 
a Szent Antal perselybe helyezheti el az erre a célra 
szánt adományát.  

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

Március 8.: Mónikás édesanyák, és Szikra közösség,  

További keresztutak: 

Március 15.: Ifjúság és a Cserkészek 

Március 22.: Házashétvégések 

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

Bacsmai László 
Plébános 


