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H I R D E T É S E I N K 
2013. március 10 - 17.  

 

1. Tartós élelmiszergyűjtés március 10-én vasárnap (ma) 
templomainkban. Akinek egyszerűbb a pénzadomány fel-
ajánlása, a Szent Antal perselybe helyezheti el az er-
re a célra szánt adományát.  

2. Medjugoreji zarándoklatra lehet jelentkezni 10. 000 
Ft előleg befizetésével a sekrestyében a plébánián, 
illetve Borbásné Margitkánál. A tervezett időpont jú-
lius 1-től 6-ig.  

3. A Remetei stációk vállalására még lehet jelentkezni. 
A felajánlók neve felkerül a stációra az utókor számá-
ra megörökítve.  

4. Templomtakarításra várjuk a kedves testvéreket a 
megszokott takarítókon kívül másokat is, mert terveink 
szerint az építkezés egyelőre befejeződik, ezért már-
cius 16–án, szombaton a reggeli mise után tehát ¼9–kor 
lesz a templom húsvéti nagytakarítása.  

5. Jövő vasárnap a misék előtt és után vallásos könyve-
ket lehet vásárolni a templom főbejáratánál, illetve 
18-19 –én a katolikus iskolában.  

6. A Szent József Katolikus Iskola március 19-én ünnep-
li 20 éves születésnapját, délelőtt 10 órakor ünnepi 
műsor az iskolában, majd délelőtt 11 órakor püspöki 
szentmise a Belvárosi templomban, amelyre sok szere-
tettel várjuk a volt diákokat, pedagógusokat, szülőket 
és a kedves híveket.  

Délután fél 4-kor Pál Feri atya tart előadást a kato-
likus iskolában, majd délután 5 órakor apák napi műsor 
az iskolában, amelyre várjuk a katolikus iskolás és 
óvodás gyerekek apukáit és nagypapáit.  

7. Az idei lelkigyakorlatunk március 22-től 24-ig, 
vagyis virágvasárnap előtti péntektől vasárnapig lesz. 
Vezetője Török Csaba az Esztergomi Hittudományi Főis-
kola tanára. Minden este 5 órától gyónási lehetőség a 
szentmise 6 órakor lesz lelkigyakorlatos beszéddel.  
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Március 23-án, szombaton délelőtt 9 órától első gyónás 
a leendő elsőáldozók húsvéti gyónása, amely számukra 
kötelező. Délután 2 és fél 5 között a Káritász kérésé-
re a lelkigyakorlatos atya lelki délutánt tart a kö-
zösségi házban, amelyre sok szeretettel várjuk a lel-
kiségi csoportok tagjait és mindazokat, akik szeretné-
nek még jobban felkészülni húsvétra 

8. Azon betegek nevét kérjük bejelenteni a sekrestyében 
vagy a plébánián, akik húsvétra szeretnének gyónni –
áldozni.  

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

Március 15.: Ifjúság és a Cserkészek 

Március 22.: Házashétvégések 

Március 29.: Nagypéntek 9.30–kor a Remetén: Egyházköz-
ség, amelyre várunk jelentkezőket! 

Bacsmai László 
Plébános 


