Ma a püspöki konferencia rendelkezése szerint a katolikus iskolák javára gyűjtjük a perselyadományokat. Vasárnap esti muzsikára várjuk a
Testvéreket az esti szentmise után.
A Mindszenty iskola következő iskolára előkészítő foglalkozása holnap, február 26-án, 16.30 órakor lesz az iskolában, amelyre szeretettel
várják a leendő első osztályosokat és szüleiket. A további részletek a hirdetőtáblán olvashatók.
Szentségimádásra és közbenjáró imádságra várjuk a Testvéreket
kedden, február 27-én, az esti szentmise után.
A Szent Család Óvoda nyílt napra várja a leendő óvodásokat és szüleiket február 27-én, kedden 17 órától.
Elsőcsütörtöki szentségimádási órát tartunk a lelkipásztorokért és
papi hivatásokért március 1-jén, 17 órától. Csütörtökön, az esti szentmisében lesz katekumenjeink kiválasztási szertartása. Az értük végzett imádságra várjuk közösségünk tagjait!
Pénteken, március 2-án, kivételesen nem lesz hivatali szolgálat a plébánia hivatalban.
A plébániai Karitász-csoport imaórája elsőpénteken, március 2-án, 17
órakor kezdődik.
A fatimai rózsafüzért imádkozzuk el egyszerű formában
elsőszombaton, március 3-án, 5.15 órától. Ezen a napon kivételesen este
6 órakor is lesz szentmise az altemplomban.
A jövő vasárnap valamennyi szentmise után plébániánk elmúlt évéről
szóló gazdasági tájékoztatót hallhatják a Testvérek.
Brenner János május 1-jei boldoggáavatására induló autóbuszra a
plébánia hivatalban lehet jelentkezni. A zarándoklat díja 2000 Ft.
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Plébániai Hírlevél
2018. február 25.
Nagyböjt 2. vasárnapja

Miről mondhatsz le a nagyböjtben? – 2. rész
28. Arról, hogy folyton azt mondod: „Nem tudom…”
29. Arról, hogy olyan szavakat használsz, amelyek nem válnak Isten
dicsőségére (lásd Ef 4,29).
30. A rossz viccekről.
31. A trollkodásról a neten.
32. Az ironizálásról.
33. A pizzáról.
34. A húsról/állati eredetű élelmiszerekről.
35. Arról, hogy folyton a diétádról/fogyókúrádról beszélsz, hogy a
figyelem középpontjába kerülj.
36. Arról, hogy ellenkező neműeknek írogatsz sms-eket, hogy a figyelmük középpontjába kerülj.
37. Arról, hogy mogorván nézel az ismeretlen járókelőkre.
38. Arról, hogy nem kérsz bocsánatot, amikor pedig kellene, mert
nem tudod beismerni, hogy nincs igazad.
39. Arról, hogy nem mész el gyónni, mert félsz tőle.
40. A műkörmökről.
41. Arról, hogy kifogásokat keresel, miért is nem mész mindennap
misére.
42. Arról, hogy a napi mise alatt végig másra gondolsz.
43. Arról, hogy sütivel jutalmazod magad, amiért elmentél a misére.
44. A kávéba tett cukorról/tejporról.
45. Az energiaitalról/szénsavas üdítőkről.

46. Arról, hogy lelki olvasmányokat veszel, de nem olvasod el őket.
47. Arról, hogy nem olvasol a szentek életéről, mert az biztos unalmas.
48. Arról, hogy nem kéred kedvenc szentjeid közbenjárását.
49. Arról, hogy akkor is megy a Facebook, mikor éppen házi feladatot írsz/tanulsz/fontos munkán dolgozol.
50. Arról, hogy kétpercenként megnézed a telefonod (valójában
tudjuk jól, harminc másodpercenként).
51. Arról, hogy kétpercenként kinyitod a hűtőt, és megnézed
ugyanazokat a dolgokat, amik már az előbb is ott voltak.
52. Arról, hogy azt hajtogatod magadnak, hogy kövér vagy.
53. Arról, hogy kínosnak érzed, ha lelki segítséget kell kérned, hogy
boldog, teljes életet tudj élni.
54. Arról, hogy azt hajtogatod magadnak: „hülye vagyok” – és minden hasonló önszidalmazásról. Az igazság az, hogy Isten csodálatos és
szeretett gyermeke vagy.
55. Arról, hogy égve felejted a lámpákat.
56. Arról, hogy véka alá rejted a lámpádat (vö. Mk 4,21).
57. Arról, hogy rögtön lefotózod a lámpát/vékát, és feltöltöd a fotót
a Facebookra vagy az Instagramra.
58. Arról, hogy nem vagy hajlandó felismerni Istent a felebarátodban. Akár a legidegesítőbb felebarátodban is.
59. Arról, hogy úgy teszel, mintha nem lenne időd szentségimádásra menni.
60. Arról, hogy úgy teszel, mintha nem lenne időd imádkozni.
61. Ha hiú vagy, mondj le a sminkelésről, esetleg tedd is el a tükröt.
62. Ha sokat heverészel, kelj föl. A gyaloglás menő.
63. Ha gyakran vagy mérges, kezdj el kick-boxolni.
64. Ha elkényelmesedtél, kezdj el zumbázni.
65. Ha „érzelmi evő” vagy, vezess naplót az étkezéseidről és az érzéseidről, és keresd meg a háttérben a mozgatórugókat.
66. Ha pazarló vagy, menj el hetente egyszer önkéntesnek egy
ingyenkonyhára.
67. Ha gyakran dühöngsz vezetés közben, ne vezess.

68. Ha nem tudsz bízni Istenben, mindennap imádkozd el az isteni
irgalmasság rózsafüzérét.
69. Ha gyakran megítéled az embereket, imádkozz mindenkiért,
akivel csak találkozol.
70. Ha ötleted sincs, milyen bűneid vannak, tarts lelkiismeretvizsgálatot minden este.
Magyar Kurír

Anyakönyvi hírek
Temetés
Mózer Elemérné Tüske Mária: 2018. február 22.
Nyugodjék békében!

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje
Február 26, hétfő, 7 óra: Élő Nóra
Február 27, kedd
8 óra: Váradi Imréné Kovács Margit temetési szentmiséje
10.30 óra: Farkas Zoltán temetési szentmiséje
18 óra: + Tibor férj, édesapa, nagyapa
Február 28, szerda, 6 óra
Március 1, csütörtök, 18 óra: Család + tagjai
Március 2, péntek, 18 óra: + Férj és szülők
Március 3, szombat
6 óra
18 óra (altemplom)
Március 4, Nagyböjt 3. vasárnapja
7 óra: + János és Mária szülők
8.30 óra (Bazita): + Erzsébet és Márton
10 óra: + Mária édesanya
18 óra: + Ferenc

