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H I R D E T É S E I N K 
2014. március 30 – április 6.  

1. Szentlélek Szemináriumot indítunk a Plébánián ápri-
lis 2-tól, szerda esténként 9 héten át. Aki szeretne 
megújulni hitében, és szeretne részt venni, jelentkez-
zen a sekrestyében vagy a plébánián március 30-án es-
tig 

2. A Baba–Mama Klub vendége kedden 10 órától Attila 
atya lesz! 

3. A héten első szerda a mise után fél 7–től kezdődik a 
Szentlélek szeminárium bevezető alkalma a közösségi 
házban. .  

Első csütörtökön csendes Szentségimádás a plébánia ká-
polnájában.  

Első pénteken gyóntatás a szokott módon délelőtt me-
gyünk az elsőpéntekes betegekhez. 

Első szombaton délután 5 órától első szombati ájtatos-
ság a templomban.  

Kérjük jelezni azon betegek nevét és címét, akik sze-
retnének húsvétra gyónni, hozzájuk április 11-én, pén-
teken megyünk.  

4. Még ezen a hétvégén az Irgalmas Jézus oltárnál he-
lyezhetik el a tartósélelmiszert illetve a Szent Antal 
perselybe dobhatják be pénzadományaikat a szegények 
megsegítésére.  

5. Jövő vasárnap gyűjtés lesz a Szentföld Katolikus 
templomainak megsegítésére a két padtömb közötti falá-
dikóban.  

6. Péntektől vasárnapig lesz az idei lelkigyakorlatunk, 
amelyet Bíró László püspök úr tart. Pénteken és szom-
baton este 5 órától gyóntatás és a mise alatt a lelki-
gyakorlatos beszéd. A záró szentmise elmélkedéssel va-
sárnap a 11 órás szentmise lesz. Végezzük el szentgyó-
násunkat minél többen.  

Szombaton délután fél 3–kor a plébánia közösségi házá-
ban Bíró püspök úr másik könyvének lesz a bemutatója, 
amelynek szerzője Simon Erika. A könyvbemutatón a mo-
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derátor Czigány György lesz. A könyv ára 1.500,- Ft, 
amelyből 300 forinttal a Kórházkápolnai keresztáthe-
lyezést támogatjuk. Vásárlásra és dedikálásra is lesz 
lehetőség.  

Szombaton délelőtt 9 órától lesz az első gyónás 3. 
osztályosoknak, az elsőáldozóknak pedig a húsvéti gyó-
nás elvégzése. Gyülekező a Közösségi Házban.  

7. Jövő vasárnap április 6–án lesznek az országgyűlési 
választások, tegyünk eleget állampolgári kötelessé-
günknek és a keresztény lelkiismeretünk szerint sza-
vazzunk.  

A MKPK a következő közleményt adta ki a választásokkal 
kapcsolatban  

„Az idén sorra kerülő országgyűlési, önkormányzati és 
európai uniós választásokon való részvételre bátorít-
juk a katolikus hívőket. Érezzük át annak jelentősé-
gét, hogy a választások révén tevőlegesen, felelősen 
és méltó módon részt vegyünk hazánk, szűkebb közössé-
günk és Európa sorsának alakításában. Az előttünk álló 
lehetőségeknek megfelelően járuljunk hozzá a következő 
időszak feladatainak megvalósításához” 

8. Jövő vasárnap a választások napján a ¾9-es szentmise 
után a 11–es mise előtt Szentségimádást tartunk a Ha-
záért a Jézus Szíve Család vezetésével.  

9. Nagyböjt péntek délutánonként ¼6–tól Keresztúti áj-
tatosságot imádkozunk a lelkiségi csoportok vezetésé-
vel az alábbi beosztás szerint:  
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 
 
 
 
 
 


