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H I R D E T É S E I N K 
2014. március 2 - 9.  

 

1. Március 3-án, hétfőn délután 5-kor a Jézus Szíve 
Család imaórája lesz a Közösségi Ház kápolnájában. 
Szeretettel hívunk mindenkit.  

2. Plébániai zárszámadási és költségvetési gyűlésre 
hívjuk a Képviselőket. Március 3–án hétfőn eset fél 7–
re a Közösségi házba 

3. Március 4-én húshagyó kedden este 7 órától a Babits 
Művelődési központban húshagyó keddi mulatság lesz éj-
félig, utána imával kezdjük a nagyböjtöt. Mindenkit 
sok szeretettel várunk A belépés díjtalan.  

4. Március 5. Hamvazószerda, szigorú böjti nap. Hústi-
lalom 14 évtől, 18 év fölött pedig háromszori étkezés 
egy jóllakással. Ez alól mentesülnek a betegek, idősek 
és a nem saját asztaluknál étkezők. Nagyböjt péntekje-
in hústilalom van 14 év fölött. A reggeli szentmise 
hamvazkodással ¾8–kor lesz a Belvárosi templomban a 
katolikus iskolásokkal együtt, az esti 6–os misén is 
lesz hamvazkodás.  

5. Az Első Szeretet Karizmatikus Közösség március 5-én, 
hamvazószerdán az esti szentmise után a plébánián 
tartja havi összejövetelét, téma az efezusi élménybe-
számoló folytatása és készülődés a Szentlélek Szeminá-
riumra. Mindenkit szeretettel várunk! 

6. Március 6-án, csütörtökön délután 5 órakor az Ökume-
nikus Világ-imanaphoz kapcsolódva imaórát tarunk pro-
testáns testvéreinkkel a Bezerédj utcai református fe-
lekezeti teremben. Mindenkit szeretettel hívunk és vá-
runk.  

7. Aki szívesen szolgálna odafordulással, meghallgatás-
sal, ház körüli segédkezéssel, együtt tevékenykedés-
sel: főzés, sütés, takarítás, mosás, vasalás, játék és 
egyebekkel… olyan embereknek, akiknek ügyei viteléhez 
szükséges belátási képessége nagymértékben csökkent 
vagy teljesen hiányzik, menjen el március 4-én, kedden 
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délelőtt 9 órára a Béla király tér 6-ba. (Volt ZUG, 
Esélyek Háza) 

8. A héten első csütörtök csendes Szentségimádás a kö-
zösségi ház kápolnájában délután 1 órától. Első pénte-
ken reggel, este, gyóntatás, délelőtt megyünk a bete-
gekhez.  

9. Március 3-tól változik a plébánia délutáni irodai 
rendje. Hétfőn marad délután 4-től 5-ig. Kedden to-
vábbra sincs félfogadás, szerdától péntekig délután 3-
tól 4-ig vannak az irodai órák. A délelőtti rend vál-
tozatlan.  

 

10. Az utolsó iskola előkészítő foglalkozás időpontja a 
Szent József Katolikus Általános Iskolában 2014. már-
cius 12-én 16 órakor lesz, melyre szeretettel vár min-
den kedves nagycsoportos óvodást Marika néni és Dóri 
néni.  
A Katolikus Iskolába való beiratkozás időpontja márci-
us 17. (hétfő) és március 18. (kedd), mely napokon 8 
órától 17 óráig lehet a leendő első osztályosokat az 
iskolába íratni. A beíratáshoz szükséges dokumentumok 
listáját megtalálják az iskola honlapján illetve a 
hirdetőtáblán.  

 

11. Nagyböjt péntekein ¼6–tól Keresztúti ájtatosságot 
imádkozunk a lelkiségi csoportok vezetésével a beosz-
tás szerint. Irgalmasság Rózsafüzér ima a reggeli mise 
előtt ¾7–től.  
Március 7.: Jézus Szíve Család és Karizmatikusok 
Március 14.: Rózsafüzér Társulat 
Március 21.: Focolare, Málta Neokatekumenek és a 
Karitasz 
Március 28.: Szent Mónika közösség és Szikra 
Április 4.: Házashétvége és Ifjú házasok  
Április 11.: Ifjúság, Cserkészek 
Április 18.: Nagypéntek REMETE 9.30, Képviselőtestület 

Bacsmai László 
Plébános 


