
 Szentségimádási órát tartunk a lelkipásztorokért és papi hivatáso-
kért február 5-én, csütörtökön 17 órától. A Karitász-csoport imaórája 
pedig február 6-án, elsőpénteken 17 órakor lesz. 

A jövő vasárnap valamennyi szentmise után balázsáldásban része-
sülhetnek a Testvérek.  

Február 11-én, szerdán, a betegek világnapján az esti szentmisében 
részesülhetnek a betegek szentségében mindazok, akik azt kérik. A 
szentségben való részesülés feltételei a Hírlevélben találhatók. Kérjük, 
hogy akik szeretnék a szentséget felvenni, szíveskedjenek feliratkozni 
a sekrestyében! Ez a nap egyúttal a lourdesi Boldogságos Szűz Mária 
ünnepe is. A két eseményre imakilenceddel készülünk, amely február 
2-án, az esti szentmise előtt 17.45-kor kezdődik. Az ehhez szükséges 
imafüzet 220 Ft-ért megvásárolható az újságos asztalról.  

Új élet kurzust szervez plébániánk a Szent András Evangelizációs Is-
kolával március 6 és 8 között. A kurzusról bővebb ismertető a Hírle-
vélben található. Tájékoztató és jelentkezési lap pedig az újságos asz-
talról vihető el. A kurzus maximális létszáma 30 fő, a részvétel a jelent-
kezési lap visszajuttatásának sorrendjében lehetséges. 

A Martinus januári száma 170 Ft-ért vásárolható meg az újságos 
asztalról, az Adoremust pedig a sekrestyében vehetik át előfizetői. 

Az egyéni vállalkozók személyi jövedelemadó bevallási határideje 
február 25. Kérjük, hogy adójuk kétszer egy százalékával támogassák 
katolikus egyházunk, valamint plébániánk működését. Rendelkezői 
nyilatkozatok az újságos asztalon találhatók.  
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Szeretne egy új életet? … Krisztusban… 
 
A keresztény ember számára na-

gyon fontos, hogy hitében folyama-
tosan előrehaladjon: egyre mélyebb 
és személyesebb kapcsolatba kerül-
jön Istennel, egyre jobban megis-
merje őt, s azt a hitet, amelyen ke-
resztül ő megismertette magát az 
emberiséggel, s az válaszolt neki. Ez 
a növekedés lesz az, ami folytonosan 
vezet minket az üdvösség felé. Plé-
bániánkon is folyamatos szükség van 
olyan mély hitű és tanúságtevő emberekre, akik közösségünk erős 
bázisát adják, mert segíteni tudnak másoknak, akik még csak a keresés 
útját járják.  

Éppen ezért indít el plébániánk egy képzési programot, amelyet a 
Szent András Evangelizációs Iskolával közösen szervezünk. Évente két 
alkalommal közös hétvégére hívjuk azokat, akik szeretnének Jézusban 
és Jézussal új életet kezdeni, s szeretnék elsajátítani ennek módját. Az 
alapozó kurzus március 6 és 8 között kerül megrendezésre a Szent 
Család Óvodában. Ezt a kurzust plébániánk tagjai számára tartjuk, va-
gyis közösségünkből várjuk a jelentkezőket. A kurzus létszáma 30 fő-
ben van maximalizálva, a jelentkezőket a jelentkezési lap visszajuttatá-
sának sorrendjében regisztráljuk. A kurzusra csak azok jelentkezését 



várjuk, akik végig jelen tudnak lenni a programon, péntek 16.30 órától 
vasárnap 15 óráig. A kurzus költsége 4000 Ft/fő, plébániánk azonban 
minden résztvevő számára 1500 Ft támogatást biztosít, így a résztve-
vőnek csupán 2500 Ft-ot kell fizetnie. Kérjük, hogy akinek további 
anyagi segítségre van szüksége, jelentkezzen a lelkipásztoroknál! 

A kurzus szórólapja fontos információkkal és a jelentkezési lappal 
együtt az újságos asztalon található meg. További részletekről a szó-
rólapon szereplő telefonszámon lehet érdeklődni. Szeretettel hívunk 
mindenkit, hogy együtt növekedhessünk hitünkben! 

 
 
A betegek szentsége 
 

Február 11-e minden évben a bete-
gek világnapja. Ezen a napon az esti 
szentmise keretében részesülhetnek 
plébániánk betegei a betegek szentsé-
gében. az egyházi törvénykönyv szerint 
a betegek kenetét azok vehetik fel, akik 
betegség vagy öregség miatt veszélybe 
kerülnek. A szentséget meg lehet ismé-
telni, ha a beteg felépülése után újra 
súlyos betegségbe esik, vagy ha ugya-
nannak a betegségnek a folyamán a 
veszély súlyosabbá válik. (CIC § 1004.) 

Kérjük, hogy akik szeretnék a szent-
séget felvenni, február 9-ig (hétfő) szíveskedjenek feliratkozni a hiva-
talban vagy a sekrestyében. Egyúttal azt is kérjük, hogy akik a szent-
séget fel fogják venni, szíveskedjenek elvégezni előtte szentgyónásu-
kat! A szentségfelvételre készülve imakilencedet végzünk, amely feb-
ruár 2-án, hétfőn kezdődik. A napi szakaszokat a szentmisék előtt 
imádkozzuk el. Az imakilencedhez szükséges imafüzet 220 Ft-ért vásá-
rolható meg az újságos asztalról. 

Plébániánk minden tagját várjuk a közös ünneplésre, hogy együtt 
imádkozhassunk betegeinkkel! 

Anyakönyvi hírek 
 

Temetés 

Jenvay Viktória Ilona: 2015. január 26. 
Nyugodjék békében! 

 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 
A heti szentmisék rendje: 
Február 2, hétfő, Urunk bemutatása, Gyertyaszentelő Boldogasz-

szony, 18 óra 
Február 3, kedd, Szent Balázs püspök és vértanú; Szent Anszgár 

püspök, 18 óra 
Február 4, szerda, 18 óra: + Szülők, Balázs és József 
Február 5, csütörtök, Szent Ágota szűz és vértanú, 18 óra: + István 

és felesége Ida 
Február 6, péntek, Miki Szent Pál és társai vértanúk, 18 óra 
Február 7, szombat, 7 óra: + Szülők és Aranka 
Február 8, Évközi 5. vasárnap  
 7 óra: + Szülők, testvérek és hozzátartozók 

8.30 óra (Bazita) 
10 óra: + Szülők, Ilona és Gyula 
18 óra: + Ferenc 

 
Még ma valamennyi szentmise után lehetőség nyílik a 2015. évi 

egyházközségi hozzájárulások befizetésére. Ezt követően már csak a 
plébánia hivatalban, illetve a szentmisék után, esetleges hosszabb vá-
rakozással tudjuk az adományokat fogadni. Köszönjük szépen a Test-
vérek adományait!  

Holnap, hétfőn Urunk bemutatásának, Gyertyaszentelő Boldogasz-
szonynak ünnepe lesz. A szentmise kivételesen nem reggel, hanem 
este 6 órakor lesz. A szentmise kezdetén megáldjuk a gyertyákat, 
amelyeket a Testvérek magukkal hoznak. 


