Ne feledjük idejében elvégezni a nagyböjt idején szentgyónásunkat! Szentgyónásra a következő alkalmakon van lehetőség: A hétköznapi szentmisék előtt; a pénteki keresztutak alatt; minden nagyböjti
vasárnap 5 órától a szentmise végéig; a nagyböjti lelkigyakorlat idején
a Mária Magdolna Plébánián április 11-13 között. A Húsvéti Szent Három Nap során az ünnepi liturgiák előkészítése miatt sajnos nem tudunk lehetőséget biztosítani a szentgyónások elvégzésére, ezért kérjük a testvéreket, hogy idejében tervezzék meg, mikor szeretnék
szentgyónásukat elvégezni.
Autóbuszt indítunk a május 1-jei egyházmegyei zarándokaltra
Pusztacsatárra. Az autóbusz és a zarándokcsomag együttes díja 1700
Ft. Azok is igényelhetnek zarándokcsomagot, akik egyénileg utaznak,
ennek ára 700 Ft. Ezt március 30-ig lehet igényelni. Jelentkezni mindkét esetben a sekrestyében lehet a díjak befizetésével. A szervezők
felhívják a testvérek figyelemét, hogy az autóbusz-parkolótól kb. 2
km-es távot gyalog kell majd megtenni.
Plébániánk a nagyböjti időszakban újra szeretne eljuttatni egy levelet minden család otthonába. Ehhez – hasonlóan az őszi szórólapos
akcióhoz – újra kérjük a testvérek segítségét. A leveleket a darabszám
megjelölésével a szentmisék után a kápolnában lehet átvenni.
A Martinus márciusi száma megvásárolható 150 Ft-ért. Megtalálható benne egy rövid beszámoló lelkipásztori munkatársaink ígérettételéről, valamint Püspök atya új írása a parlamenti választásokkal kapcsolatban. A lapszám témája Mindszenty József bíboros.
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Szentségimádás minden csütörtökön
A jövő héttől kezdve minden csütörtökön
az esti szentmise előtt szentségimádási órát
tartunk. A hónap első csütörtökén továbbra is
közös imaórát tartunk a lelkipásztorokért és
papi hivatásokért. A többi csütörtökön plébániánk híveinek kérésére csendes szentségimádási órát tartunk, amely során csak a
szentségkitételnél és a szentségi áldást megelőzően lesz közös imádság. A szentségimádási óra többi része csendes lesz. Ezzel a
testvérek kérésének megfelelően egyéni elmélyülésre is lehetőséget szeretnénk biztosítani templomunkban.
A csütörtöki csendes szentségimádási órák az első néhány hetet kivéve nem lesznek külön hirdetve. Szeretettel várjuk a testvéreket a
közös imádságra!
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Az őszi szórólap-akcióhoz hasonlóan az idei nagyböjti időszakban
is szeretnénk minden család otthonába eljuttatni egy levelet, amelyben rövid beszámoló található eddigi életünkről, valamint jövőbeli
terveinkről. Továbbá újra meghívjuk a plébániánk területén élőket,
hogy csatlakozzanak hozzánk. A levél egy csekket is tartalmaz, amelyen a testvérek az egyházközségi hozzájárulásaikat is befizethetik.

A levelek célba juttatásához újra kérjük a testvérek segítségét. Az
őszi akcióhoz hasonlóan újra egy-egy utcára vonatkozóan lehet felvenni a leveleket a szentmisék után. A levelek kihordása során most se
zavarjuk azokat, akik nem katolikusok vagy kifejezték, hogy nem szeretnének reklámanyagot vagy hasonló tartalmú leveleket kapni. Mindazok, akik nem tudnak tevékenyen részt venni a levelek kihordásában, kérjük, hogy segítsék önkénteseinket imádságukkal! A testvérek
minden segítségét hálásan köszönjük és imádsággal viszonozzuk.
Képviselőtestületi választás: a jelöltek
Március 23-án, jövő vasárnap a szentmisék után kerül sor a képviselőtestület tagjainak megválasztására. Szavazni csak személyesen
lehet. Szavazójoggal rendelkeznek mindazok, akik plébániánk területén laknak vagy ha nem itt laknak, közösségünk elkötelezett tagjai,
akik rendszeresen látogatják összejöveteleinket és elmúltak 16 évesek.
Kérjük, hogy a választáshoz a jövő vasárnapra szíveskedjenek tollat és
íráshoz használt alátétet magukkal hozni. A jelöltek listája a következő:
Anti Sándor
Horváth József
Dr. Szalai Zoltán
Dittmayer Róbert
Kocsis Zsuzsanna
Tausz Rozália
Farkas Zoltánné
Németh Lajos
Tompa Tamásné
Gombos Tamás
Sárdy Angéla
Vissi Géza
Halász Sándor
Sóska Zoltán
Zsoldos Dávid
Dr. Hohl Györgyi
INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje:
Március 17, hétfő, 7 óra: Rita gyógyulásáért és családjáért
Március 18, kedd, 18 óra: + József és Ilona szülők
Március 19, szerda, Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese
9 óra: Böröcz Zoltán temetési szentmiséje
18 óra: + Margit és József nagyszülők
Március 20, csütörtök, 18 óra: + István édesapa, Nagyszülők és fiuk
József

Március 21, péntek, 18 óra: + Szülők, keresztanya és édesapa
Március 22, szombat, 7 óra: + József és Magdolna szülők és nagyszülők
Március 23, Nagyböjt 3. vasárnapja
8.30 óra (Bazita): Püspök atya szándékára
10 óra: + Szülők
18 óra: + Mária édesanya
Az elmúlt vasárnapi plébániai gyűjtés eredményekén a testvérek
275 000 Ft-ot adományoztak, amelyen kívül a hét során további
350 000 Ft adományt juttattak el hozzánk. Így a gyűjtés végeredménye 625 000 Ft lett. Hálás szívvel köszönjük a testvérek rendkívüli
nagylelkűségét!
Szerdán, március 19-én lesz Szent Józsefnek, az Egyház védőszentjének ünnepe. Különleges buzgósággal vegyünk részt e napon a
szentmisén!
A jövő héttől kezdődően minden csütörtökön csendes szentségimádást tartunk a szentmise előtt 17 órától.
Nagyböjti péntekeken keresztúti ájtatosságot végzünk 17 órától. A
jövő héten a férfi imacsoport tagjai vezetik az imádságot.
A leendő bérmálkozók következő találkozója március 22-én, szombaton délelőtt 9 órától lesz a Mindszenty iskolában. Ugyanezen a napon délután 3 órától lesz az idén házasságot kötő jegyespárok felkészítésének második alkalma a templomban.
A jövő vasárnap a délelőtti szentmisében keresztelés lesz. Mindkét
vasárnapi szentmise után kerül sor a képviselőtestületi választásra.
Kérjük a testvéreket, hogy tollat, illetve íráshoz használható alátétet
szíveskedjenek magukkal hozni!
Plébániai karitász csoportunk nagyböjti adománygyűjtési akciójában tartós élelmiszer-, ill. pénzadományokat gyűjt április 6-ig. Az
adományokat a templom bejáratánál levő tartókba, ill. karitászperselybe lehet elhelyezni. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
adománygyűjtéssel kapcsolatos körlevele elolvasható honlapunkon.
A betegek gyóntatása otthonaikban április 8-án és 9-én, kedden és
szerdán lesz. Kérjük, hogy hozzátartozóikat a sekrestyében jelentsék
be a beteglátogatásra!

