templomunk 24 órán keresztül nyitva lesz az imádkozni vágyók előtt.
A nap pontos programja a Hírlevélben olvasható. Kérjük, hogy aki
egy-egy órányi csendes jelenlétet vállal a templomban, szíveskedjék
feliratkozni a sekrestyében. Egyúttal férfiak jelentkezését is várjuk, akik
az éjszakai órákban a rendre felügyelnek. Különleges módon is várjuk
a Testvéreket pénteken este 8 órára, amikor a Passió című filmet nézzük meg közösen a templomban.
A plébánia Karitász-csoportjának nagyböjti adománygyűjtése március 13-ig tart, amely során tartós élelmiszer- és pénzadományokat
gyűjtenek a plébánia területén élő rászorulók javára. Az adományokat
a templomban lehet leadni.
Plébániánk nagyböjti lelkigyakorlata március 11 és 13 között lesz,
amelyet Dr. Veres András megyéspüspök vezet majd. A részletes
program már olvasható a hirdetőtáblán.
Az otthonukhoz kötött idősek és betegek nagyböjti gyóntatása
március 16-án, szerdán és 17-én, csütörtökön lesz. Kérjük hozzátartozóikat, hogy betegeiket jelentsék be a plébánia hivatalban.
Újra plébániai bált szervezünk április 9-én, szombaton a Mindszenty iskolában. Belépőjegyek és támogatójegyek csütörtöktől kaphatók a plébánia hivatalban.
Az evangélikus gyülekezet interaktív keresztutat készített, amely
megtekinthető a Zárda utca 1. szám alatti evangélikus imateremben.
Nyitva szerdánként 16:30 és 18:30 között, vasárnaponként 10 óra és
12 óra között valamint a nagyhéten hétfőtől szerdáig 16:30 és 18:30
között. Szeretettel várnak mindenkit.
Honlap
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Plébániai Hírlevél
2016. február 28.
Nagyböjt 3. vasárnapja

24 óra az Úrért
E héten péntek estétől szombat estig 24 órán keresztül nyitva lesz
templomunk, hogy ezt az időt az Úrnak ajándékozzuk. Ferenc pápa
kezdeményezéséhez csatlakozva a következő programokra várjuk a
Testvéreket:
Március 4. péntek
17 óra: Karitász-keresztút
18 óra: szentmise
19 óra: A családos közösség imaórája
20 óra: Film: Passió (Mel Gibson filmje)
22 óra: Az ifjúsági közösség zenés imaórája
23 óra: A szentségimádás kezdete
Március 5. szombat
5 óra: fatimai rózsafüzér
6 óra: hajnali szentmise
7 óra: szentségimádás
16 óra: bűnbánati liturgia és szentgyónási lehetőség
17 óra: az imanap zárása

A keresztvetés 21 jelentése – 6. rész

20. Pecsétet teszünk magunkra a Lélekben. Az Újszövetségben a
szphragisz szót pecsétnek is fordítják, például a második korintusi

levélben, ahol Pál apostol így ír: „Isten az, aki minket veletek együtt
megerősít és fölken Krisztusban. Pecsétjével megjelölt minket, és foglalóul a szívünkbe árasztotta a Lelket.” (2Kor 1,21–22) Valahányszor
keresztet vetünk, újra megpecsételjük magunkat a Lélekben, és kérjük,
hogy hatalmas működése hassa át életünket.
21. Tanúságot teszünk mások előtt. A nyilvános helyen végzett
keresztvetés a hitünkről való tanúságtétel egyszerű formája. „Ne szégyelljük hát megvallani a Megfeszítettet! Legyen a kereszt a mi pecsétünk, amellyel bátran jelöljük homlokunkat és mindent: a kenyeret,
amelyet elfogyasztunk, az italt, amelyet megiszunk; minden be- és
kilépésünket, lefekvésünket és felkelésünket, utazásunkat és pihenésünket” – írta Jeruzsálemi Szent Cirill.
Forrás: párKatt.hu (Forrás: catholicexchange.com)

Isten embere
Mindszenty József bíboros amerikai emigrációját mutatja be archív
dokumentumokon, filmrészleteken és személyes élményeken keresztül
a Debreceni Városi Televízió Isten embere című filmje. A háromrészes
alkotás a Média Mecenatúra program támogatásával készült. Az alkotók benevezték a filmet az X+1. Göcsej Filmszemlére, ahol elnyerte a
Zalaegerszegi Televízió különdíját.
Az Isten embere 2016. március 5-én, szombaton a ZTV meghívására Zalaegerszegre érkezik. 10 órától vetítjük a filmet az Ady mozi
nagytermében. A filmvetítést követően lehetőség nyílik beszélgetni az
alkotókkal.
Anyakönyvi hírek
Keresztelés
Csomós Csilla Jázmin: 2016. február 21.
Isten hozta közösségünk új tagját!
Temetés
Novákné Varga Irén: 2016. február 23.
Balla Gábor: 2016. február 24.

Csarmasz Sándor: 2016. február 26.
Nyugodjanak békében!

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A szentmisék rendje
Február 29, hétfő, 7 óra: + Irén
Március 1, kedd, 18 óra: Kiss és Farkas család + tagjai
Március 2, szerda
6 óra: + János és Lujza szülők
12 óra: Kulcsár Attila Tamás temetési szentmiséje
Március 3, csütörtök, 18 óra (Altemplom): + Rozália
Március 4, péntek
13.30 óra: Horváth Tibor temetési szentmiséje
18 óra: + Gyula férj
Március 5, szombat, 6 óra: Az Istenanya ellen elkövetett bűnökért
Március 6, Nagyböjt 4. vasárnapja
7 óra: + Szülők, nagyszülők
8.30 óra (Bazita)
10 óra: + Teréz és Lajos szülők
18 óra: + Irén és János

A mai vasárnap a katolikus iskolák javára gyűjtjük a perselyadományokat a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia rendelkezésének
megfelelően.
Ma délután 3 órára várjuk családi délutánra az általános iskolásokat
és szüleiket a plébániai központ közösségi termébe. 17 órakor pedig a
Szent Mónika közösség tagjai találkoznak a kápolnában.
Jelezzük a testvéreknek, hogy kedden kivételesen nincs hivatali
szolgálat a plébánia hivatalban.
Uzsalyné Dr. Pécsi Rita neveléskutató Szabadságra nevelünk! Fegyelmezéssel? című előadására szeretettel várnak minden érdeklődőt
a Szent Család Óvodába március 1-én, kedden 17 órai kezdettel.
A Szentatya kérésnek megfelelően március 4-én és 5-én megszervezzük a 24 óra az Úrért elnevezésű rendezvényt, amikor

