
Szent József ünnepén, március 19-én, szombaton a hajnali szentmi-
sében az édesapákért imádkozunk, akik a szentmise végén külön ál-
dásban is részesülhetnek. 

A jövő vasárnap Virágvasárnap lesz, a nagyhét kezdete. Bazitán 8 
órától folyamatosan lesz gyóntatás, majd a barkaszenteléssel kezdődik 
a szentmise. A plébániatemplomban a délelőtti szentmise az altemp-
lom előtti téren kezdődik, ahol megszenteljük a barkákat. Délután 4 
órakor gyerekeknek és családoknak szóló zenés dicsőítés lesz a plébá-
niatemplomban. 

Április 9-i plébániai bálunkra belépőjegyek a plébánia hivatalban, 
támogatójegyek pedig a sekrestyében kaphatók. A bálra örömmel 
fogadunk tombola-felajánlásokat is. Minden további részlet az elmúlt 
heti Hírlevélben és honlapunkon található. 

Megérkezett az elmúlt évről szóló plébániai évkönyv, amely 1000 
Ft-ért az újságos asztalról és a sekrestyében vásárolható meg. Ugyan-
csak megjelent az Örömhír tavaszi száma, amely az újságos asztalon 
található. Ugyanott vásárolható meg a Martinus márciusi száma, vala-
mint az októberi családszinódus záródokumentuma.  

Ebben az évben Püspök atya Celldömölkre hirdette meg az egy-
házmegyei zarándoklatot, amelyre április 30-án, szombaton kerül sor. 
A plébániánk által indított autóbuszra már lehet jelentkezni. Az úti-
költség 2000 Ft, zarándokcsomagot pedig 800 Ft-ért lehet igényelni 
április 1-ig. Kérjük, hogy akik autóval indulnak útnak, szintén jelent-
kezzenek a hivatalban.  
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Plébániai Hírlevél  
 

2016. március 13. 
Nagyböjt 5. vasárnapja 

 
 

 

 
 
 
Egyházmegyei zarándoklat Celldömölkre 
 
Az idei Egyházmegyei 

Zarándoklatot, a vasárnapi 
napra eső május 1-je he-
lyett előtte napra, április 
30-ára hirdette meg Püs-
pök atya Celldömölkre.  A 
program 10.30 órakor 
kezdődik, majd a délután 3 
órakor kezdődő litániával 
zárul. Plébániánk autó-
buszt indít a zarándoklat-
ra, amelyre már lehet jelentkezni a plébánia hivatalban. Az útiköltség 
2000 Ft. 

A csoportos és az egyéni zarándokok számára – amennyiben a 
Püspöki Hivatalban regisztrálva vannak – zarándokcsomag igényelhe-
tő 800 Ft-os darabáron. A zarándokcsomagokat csak április 1-jéig le-
het megrendelni, azt követően már nem.  

Buzdítjuk a Testvéreket a Szent Márton Jubileumi Év egyházmegyei 
zarándoklatán való részvételre, hogy minél többen imádkozhassunk 
együtt Egyházmegyénk lelki növekedéséért, hitünk megerősítéséért, 
és az irgalmasság ajándékáért.  

 
 



Megjelent az új plébániai évkönyv 
 

Plébániai közös-
ségünk 2015. évét 
foglalja össze a 
most megjelent 
plébániai évkönyv. 

Bemutatkoznak 
benne az elmúlt 
évben megalakult 
közösségek, vissza-
emlékezünk az év 
jelentős eseményei-
re, valamint plébá-

niai közösségünk tagjai által készített érdekes írásokat is olvashatunk 
benne. A kiadványt a sok kép teszi könnyen olvashatóvá. Az előző 
évhez képest pedig jelentősen megnőtt az évkönyv tartalma is.  

Évkönyvünk nagyszerű kordokumentum, amely hatékony segítsé-
get nyújt annak bemutatásában, ami a mi 2015-ös esztendőnk volt.  

A kiadványt templomainkban és a plébánia hivatalban lehet meg-
vásárolni 1000 Ft-ért. 

 
 

Az április 9-i plébániai bálra belépőjegyek a 
plébánia hivatalban, támogatójegyek pedig 
a hivatalban és a sekrestyében kaphatók. 
 

 

Anyakönyvi hírek 
 

Keresztelés 

Kovács Dániel: 2016. március 6. 
Isten hozta közösségünk új tagját! 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 
A szentmisék rendje 
Március 14, hétfő, 7 óra: A Plébánia híveiért 
Március 15, kedd, 18 óra: + Szülők, nagyszülők, hozzátartozók 
Március 16, szerda, 6 óra: Hálából 
Március 17, csütörtök, 18 óra: + Teréz 
Március 18, péntek, 18 óra: + Tibor férj, édesapa, nagyapa 
Március 19, szombat, Szent József, a Boldogságos Szűz Mária je-

gyese, 6 óra: + Édesapa és keresztanya 
Március 20, Virágvasárnap 

7 óra: + József és családja élő és + tagjai 
8.30 óra (Bazita): + László György, László István és Baranyai 

szülők 
10 óra: + Rezső és Piroska szülők, Cecília és Zsuzsanna kereszt-

szülők 
18 óra: + Anna és Ferenc nagyszülők 
 

Az elmúlt vasárnap az altemplomban készülő mozaikra 117 395 Ft-
ot ajánlottak fel a Testvérek. Köszönjük szépen az adományokat! A 
mai vasárnap a püspöki konferencia kérésére a Szentföld javára gyűjt-
jük a perselyadományokat.  

A plébánia területén élő rászorulók javára szánt adományokat már 
csak a mai napon lehet leadni templomunkban, amelyeket a Karitász-
csoport a héten célba juttat. 

Az otthonukhoz kötött idősek és betegek nagyböjti gyóntatása 
március 16-án, szerdán és 17-én, csütörtökön lesz. Kérjük hozzátarto-
zóikat, hogy betegeiket még a mai napon jelentsék be a sekrestyében.  

Bazitán holnap, március 14-én, hétfőn 16.30 órától keresztúti ájta-
tosságot végzünk.  

Az altemplom nagyböjti takarításához kérjük a Testvérek segítségét 
március 16-án, szerdán 13 órakor. A templom és környékének előké-
szítése a húsvéti ünnepekre pedig március 17-én, csütörtökön reggel 
8 órától lesz. Ez alkalommal férfiak segítségét is kérjük a munkálatok-
hoz. 


