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H I R D E T É S E I N K 
2014. március 16 - 23.  

1. A Katolikus Iskolába való beiratkozás időpontja már-
cius 17. (hétfő) és március 18. (kedd), mely napokon 8 
órától 17 óráig lehet a leendő első osztályosokat az 
iskolába íratni. Kérjüka katolikus szülőket írassák 
gyermekeiket intézményünkbe. A beíratáshoz szükséges 
dokumentumok listáját megtalálják az iskola honlapján 
illetve a hirdetőtáblán.  

2. Az idei első gyónó gyermekek szülei számára értekez-
let lesz március 20-án délután 5 –kor a plébánián.  

3. Szentlélek Szemináriumot indítunk a Plébánián ápri-
lis 2-tól, szerda esténként 9 héten át. Aki szeretne 
megújulni a hitében és szeretne részt venni, jelent-
kezzen a sekrestyében vagy a plébánián március 23-ig. 
Részletek a hirdetőtáblán, a honlapon és a szórólap-
okon olvashatók. Szeretettel hívjuk az első gyónó, ál-
dozó és bérmálkozó gyerekek szüleit is a hitben való 
megújulásra.  

4. A világhírű agykutató dr. Freund Tamás professzor 
tart előadást a Léleképítőn március 17-én hétfőn este 
18 órakor a Garay János Gimnázium dísztermen. Minden-
kit szeretettel várnak. Belépés díjtalan.  

5. Pécsről zarándoklatot szerveznek Olaszországban áp-
rilisban, többek között Szent Pió atya sírjához is. 
Részletek a hirdetőtáblán olvashatók.  

6. Nagyböjt péntek délutánonként ¼6–tól Keresztúti áj-
tatosságot imádkozunk a lelkiségi csoportok vezetésé-
vel a beosztás szerint. Irgalmasság Rózsafüzér ima a 
reggeli mise előtt ¾7–től.  
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 
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7. A MKPK nagyböjti felhívása: 

Kedves Testvérek! 

Egyházunk kétezer éve hivatásának tekinti, hogy gon-
doskodjék a szegényekről. Szentatyánk, Ferenc pápa is 
gyakran kiemelt feladatként beszélt a karitatív munká-
ról, az idei nagyböjti üzenetében. A szegényekben és a 
legutolsókban mi Krisztus arcát látjuk. Ha szeretjük 
és segítjük a szegényeket, akkor Krisztust szeretjük 
és szolgáljuk. ” (Ferenc pápa 2014. évi nagyböjti kör-
leveléből) 
Ebben a szellemben kérjük a testvérek segítségét, ami-
kor az immár hagyományossá vált nagyböjti tartósélel-
miszer gyűjtést meghirdetjük. Ezzel egy ősegyházi ha-
gyományt elevenítünk fel, hiszen az első század ke-
resztényei a kenyértörésre hozták magukkal a szegé-
nyeknek szánt adományaikat. Az ő példájukat követve, 
kérjük, hozzák el a szentmisékre tartósélelmiszer-
felajánlásukat és tegyék a templomban erre kijelölt 
helyre. A legkisebb adománnyal is a felebaráti szere-
tet csodája valósul meg közöttünk. Ezt megtehetik a 
jövő heti vasárnapi szentmiséken és az azt követő hét-
köznapokon, március 23-tól 30-ig. Adományaikat a kari-
tász juttatja majd el a rászorulókhoz. A korábbi évek-
ben meghirdetett gyűjtésünk eredményeképpen családok 
ezreit tudtuk segíteni azokkal a segélycsomagokkal, 
amelyeket a hívek adományaiból juttattunk el a rászo-
rulókhoz. Ha ezt mindannyian megtesszük és legalább 1 
kg adományt hozunk a templomba, újra nagyon sok csa-
ládnak tudunk segíteni az irgalmas Jézus példáját kö-
vetve. Köszönjük a szegényeknek szánt adományaikat. 
Budapest, 2014. nagyböjt a Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia 

Nálunk az Irgalmas Jézus oltárnál helyezhetik el a 
tartósélelmiszert illetve a Szent Antal perselybe dob-
hatják be pénzadományaikat erre a célra.  

Bacsmai László 
Plébános 
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