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H I R D E T É S E I N K 
2013. március 24 - 31.  

 

1. Az idei lelkigyakorlatunk befejező elmélkedése va-
sárnap (ma) az esti szentmisében lesz. Délután 5 órá-
tól gyónási lehetőség.  

2. A Házas Hétvégések nagyböjti régiós találkozója lesz 
vasárnap (ma) délután fél 3–tól a Plébánián. Gyermekek 
számára foglalkozás lesz.  

3. Azon betegek nevét kérjük bejelenteni a sekrestyé-
ben, akik húsvétra szeretnének gyónni, áldozni. Nagy-
kedden délelőtt 9 óra után megyünk a betegekhez.  

Ministránspróbák kötelező jelleggel nagycsütörtökön és 
nagypénteken délután ¾5-től, szombaton délelőtt 10 
órától lesznek. Azok ministrálhatnak szent 3 nap 
alatt, akik a próbákon részt vesznek. Vasárnapra nem 
lesz próba.  

A liturgiák rendje a Belvárosi templomban: 

4. Nagycsütörtökön este 6 órakor szentmise, lábmosás-
sal, amelyhez kérünk férfi jelentkezőket. Feliratkozni 
a lehet a sekrestyében vagy a plébánián.  

Nagycsütörtökön az esti szentmise után szentórát tar-
tunk a halálfélelmével vívódó Jézus Szívéhez.  

Nagypénteken délelőtt fél 10-kor keresztút a Remetén. 
Ha eső és vihar lesz, akkor a Belvárosi templomban 
lesz. Még egy–két szabad állomás van.  

Nagypénteken a szentsír délután 3 órától lesz látogat-
ható.  

Este 6 órakor nagypénteki liturgia passióval és ke-
resztleleplezéssel.  

Nagyszombaton reggel 9-től 10 óráig húsvéti gyóntatás. 
Kérjük a cserkészeket, hogy szombaton 9 órától este 7 
óráig a szentsír őrzését szervezzék meg.  

A Vigíliai szentmise Nagyszombaton este 7 órakor kez-
dőik, benne felnőtt keresztelés és bérmálás, illetve 
az idén rendkívüli módon a Feltámadási körmenet Nagy-
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szombaton bent a templomban, mert az építkezés miatt 
nem tudunk kimenni. Utána ételszentelés lesz.  

Húsvétvasárnap mindkét templomban vasárnapi miserend 
lesz.  

Húsvéthétfőn a Belvárosban a 11–es szentmise elmarad.  

5. Újvárosban a liturgiák rendje: 

Nagycsütörtökön este 5 órakor szentmise 

Nagypénteken délután 3 órakor keresztúti ájtatosság 
utána, nagypénteki liturgia kereszthódolattal.  

Nagyszombaton este 7 órakor húsvét vigiliájának szent-
miséje. Utána ételszentelés.  

Húsvét vasárnap szentmise reggel fél 8 –kor, délelőtt 
10 órakor és utána feltámadási körmenet.  

Húsvéthétfőn szentmise reggel fél 8–kor, a 10 órás 
szentmise elmarad.  

6. Koller Tamás kántor úr lányának Zselyke Annának a 
keresztelőjét hétfőn 16.30-kor szentmise keretében ün-
nepeljük a Belvárosi templomban, melyre mindenkit sze-
retettel várunk.  

7. Március 25-én hétfő este 18 órai kezdettel a LÉLEK-
ÉPÍTŐN Dr. Horváth István kutató professzor tart elő-
adást a koleszterinről, az érelmeszesedésről és a gyó-
gyítás lehetőségeiről. Helyszín a Garay János Gimnázi-
um díszterme.  

8. A katolikus iskola ebben az évben Kárpátaljára szer-
vez nyári kirándulást június 30-tól július 4-ig. Az 
útról bővebb tájékoztató a templomi hirdetőtáblán ol-
vasható. Érdeklődni Riznerné Osztafin Klaudiánál és 
Köpenczeiné Tövisháti Lillánál lehet.  

9. 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. 

Bacsmai László 
Plébános 


