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H I R D E T É S E I N K 
2013. március 17 - 24.  

 

1. Ferenc pápánkért lesz a szentmise vasárnap (ma) este 
6 órakor a Belvárosi templomban. A prédikáció is róla 
szól.  

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. Vasárnap a misék előtt és után vallásos könyveket 
lehet vásárolni a templom főbejáratánál illetve, 18-
19–én a katolikus iskolában.  

4. A Szent József Katolikus Iskola március 19–én kedden 
ünnepli 20 éves születésnapját, délelőtt 10 órakor ün-
nepi műsor az iskolában, majd délelőtt 11 órakor püs-
pöki szentmise a Belvárosi templomban, amelyre sok 
szeretettel várjuk a volt diákokat, szülőket és a ked-
ves híveket.  

Ne felejtsük el, akinek iskola értett gyermeke van, és 
szeretné keresztény nevelésben és nemcsak oktatásban 
részesíteni, tekintse meg a katolikus iskolát és ápri-
lis 8-9-én beírathatja oda gyermekét.  

5. Március 19–én kedden délután fél 4-kor Pál Feri atya 
tart előadást a katolikus iskolában az apák szerepe a 
nevelésben címmel, majd délután fél 5–kor apák napi 
műsor az iskolában a katolikus óvodával együtt, amely-
re várjuk a katolikus iskolás és óvodás gyerekek apu-
káit és nagypapáit.  

6. Az idei lelkigyakorlatunk a hét végén a március 22-
től 24-ig, péntektől vasárnapig lesz. A lelkigyakorlat 
vezetője Török Csaba az Esztergomi Hittudományi Főis-
kola tanára. Minden este 5 órától gyónási lehetőség a 
szentmise 6 órakor lesz lelkigyakorlatos beszéddel. 
Újvárosban jövő vasárnap mindkét mise alatt lesz gyó-
nási lehetőség húsvétra.  
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Március 23-án, szombaton délelőtt 9 órától első gyónás 
a leendő elsőáldozók hívéti gyónása, amely számukra 
kötelező.  

Délután 2 és fél 5 között a Káritász kérésére a lelki-
gyakorlatos atya lelki délutánt tart a közösségi ház-
ban, amelyre sok szeretettel várjuk a lelkiségi cso-
portok tagjait és mindazokat, akik szeretnének még 
jobban felkészülni húsvétra 

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

8. Aki tud barkát felajánlani a Belvárosi templom szá-
mára, az hozza el a sekrestyébe vagy a plébániára. 
Egyébként virágvasárnapra hozzunk magunkkal barkát. 
Virágvasárnap a 11 órás szentmise alatt lesz Passió-
éneklés. Újvárosban a 10–es mise alatt. Már előre hir-
detjük, hogy Húsvéthétfőn a Belvárosban a 11-es az Új-
városban a 10 órás szentmise marad el.  

9. A keresztút péntekenként délután 5 órakor kezdődik a 
Belvárosi templomban, 4 órakor az Újvárosban. A követ-
kező Március 22: Házashétvégések 

10. Éjszakai Keresztút lesz jövő szombaton március 23-
án. Gyülekező a Remete kápolnánál este 8 órakor. Meg-
érkezés a Belvárosi templomhoz éjjel 11 órakor.  

11. A nagypénteki keresztútra lehet jelentkezni a sek-
restyében egy-egy stációra.  

12. További keresztút: Március 29. Nagypéntek 9.30–kor 
a Remetén: Egyházközség 

Bacsmai László 
Plébános 


