
Március 28-án, szombaton a Mindszenty iskolában lesz az egyház-
megyei ifjúsági találkozó. A szervezők szeretettel kérik, hogy aki süte-
ményt tud felajánlani az érkező 400 fiatalnak, szíveskedjék azt a talál-
kozót megelőző napokban a plébánián vagy az iskolában leadni. Kö-
szönjük szépen!   

A jövő vasárnappal, Virágvasárnappal elkezdődik a nagyhét. Külön-
leges buzgósággal várjuk a Testvéreket a nagyheti szertartásokra! A 
jövő vasárnap, március 29-én 17 órakor imaórát tartunk Mindszenty 
bíboros boldoggá avatásáért, születésének évfordulóján.  

Dr. Kádár Annamária pszichológus tart előadást Útravaló kényes 
nevelési helyzetekhez címmel a Mindszenty iskolában április 1-jén, 
szerdán 17 órakor. Jegyek elővételben kaphatók az iskola titkárságán, 
vagy a helyszínen. 

A május 1-jei andocsi egyházmegyei zarándoklatra megtelt az au-
tóbusz, már csak a várakozólistára lehet jelentkezni. Az autóval útnak 
indulókat kérjük, jelentkezzenek a hivatalban!  

Kérjük, hogy akik banki átutalással fizetik egyházközségi hozzájáru-
lásukat, feltétlenül jelezzék a közlemények között lakcímüket! Akik ezt 
elmulasztották, szíveskedjenek azt a hivatalban vagy emailben pótolni. 
Köszönjük szépen! 

Az áprilisi Adoremus átvehető a sekrestyében. Az Élő kenyér pedig 
megvásárolható az újságos asztalról. A Martinus márciusi száma 170 
Ft-ért az újságos asztalról vásárolható meg. Ebben a számban interjú 
található plébániánk egyik katekumenjével, valamint az ő kezeseinek 
írását is elolvashatjuk. 
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Új orgona 
 
Még tavaly októberben be-

széltünk arról, hogy a kápolna 
orgonája olyan állapotba ke-
rült, ami szükségessé tette a 
közbeavatkozást. Hamar kide-
rült, hogy a javítás már nem 
lehetséges, ezért elkezdtünk 
utánakeresni, hogy milyen 
lehetőségek léteznek új, illetve 
használt orgona beszerzésére.  

Az egyházközségi képviselőtestület új orgona beszerzését javasolta, 
mivel az hosszabb távon megbízható, s a hosszú garancia is lehetősé-
get nyújt az esetlegesen felmerülő problémák megoldására. Látnunk 
kellett azonban, hogy anyagi lehetőségeink nem tették lehetővé egy 
új orgona beszerzését. Ezért is hirdettük meg októberben, hogy a plé-
bániai bál bevételét is erre az ügyre szeretnénk fordítani. A befolyt kb. 
210 ezer forint azonban még mindig messze alatta maradt a szüksé-
ges összegnek.  

Ez év elején azonban jelentkezett egy adományozó, aki kérte neve 
titokban tartását. Közösségünk e nagylelkű tagja 3 millió forintot aján-
lott fel arra a célra, hogy a szükséges új orgonát meg tudjuk vásárolni. 
Ez az összeg kiegészítve a bál nyereségével már azt is lehetővé tette, 
hogy egy nagyobb orgonát vásárolhassunk. Ehhez hozzájárult egy 
rendkívüli árengedmény is, amit az orgona forgalmazója számunkra 
biztosított. Az egyházközségi képviselőtestület azt látta jónak, hogy e 



rendkívüli lehetőséggel élve a templomba helyezzük el az új orgonát, 
a jelenleg ott találhatót pedig a kápolnába szállítsuk át. Ezzel mindkét 
liturgikus tér hangszerigénye megfelelő módon, s ami több, hosszú 
távon biztosítva van.  

A megvásárolt új orgona neve: Viscount Unico CL6 Physis Techno-
lógiás egyedi koncertorgona. Tulajdonságai: 

- könnyített (-20% intenzitású) billentés 
- 32 hangos pedálsor 
- 450 regiszter hangszín 
- beépített dalrögzítő 
- megvilágított pedálsor és kottapult 
- crescendo funkció 
- USB Pendrive csatlakozási lehetőség 
- teljes programozhatóság 
- korlátlan számú intonáció 
Az új orgonát az elkövetkező hetekben telepítik a templomba, s 

ekkor kerül elhelyezésre a kápolnában a jelenleg a kóruson található 
orgona.  

Most már valóban csak az hiányzik, hogy egy állandó kántort tud-
junk találni, aki ezeket a hangszereket meg is szólaltatja, s liturgiáink 
fényét zenéjével és énekével emelni is tudja. Továbbra is nagyon kér-
jük a Testvérek imádságát erre a fontos szándékra. 

Egyúttal köszönjük most is mindenkinek, aki anyagi támogatásával 
lehetővé teszi plébániánk működését. Ebbe az orgonába is beépültek 
sokaknak adományai, amelyekkel folyamatosan támogatnak minket. S 
természetesen külön köszönjük annak a nagylelkű adományozónak, 
aki a háttérben szeretett volna maradni. A Jóisten, aki látja a titokban 
végzett legkisebb jót is, legyen mindenki jutalma nagylelkűségért. 

(fotó: Viscount Hungary) 

  
Anyakönyvi hírek 

 

Temetés 

Sipos Gyula: 2015. március 20. 
Nyugodjék békében! 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 
A heti szentmisék rendje: 
Március 23, hétfő, 6 óra: + Klára édesanya 
Március 24, kedd,  

12 óra: Rákos Ibolya temetési szentmiséje 
18 óra: + Irén és János szülők  

Március 25, szerda, Urunk születésének hírüladása, 18 óra: + Ferenc 
édesapa és elhunyt hozzátartozók 

Március 26, csütörtök, 6 óra: Hálából gyógyulásért és családért 
Március 27, péntek, 18 óra: + Gyula, felesége Erzsébet és családjuk 
Március 28, szombat, 7 óra: + József 
Március 29, Virágvasárnap  
 7 óra: + Anna édesanya és Ferenc édesapa 

8.30 óra (Bazita): László György, László István és Baranyai szülők 
10 óra: + Károly édesapa 
18 óra: + Margit és József szülők 

Ma a Püspöki Konferencia rendelkezésére a Szentföldön élő keresz-
tények javára gyűjtjük a perselyadományokat. A Szent Mónika Közös-
ség tagjai kivételesen ma 17 órakor találkoznak a kápolnában.  

Az elmúlt vasárnap a kárpátaljai testvérek megsegítésére Kertvá-
rosban 304 285 Ft-ot, Bazitán pedig 6 365 Ft-ot adományoztak a Test-
vérek. Köszönjük szépen!  

A plébániai Karitász-csoport nagyböjti adománygyűjtése ma zárul, 
így az adományokat még ma le lehet adni a templomban.  

Plébániánk otthonukhoz kötött betegeit a héten kedden és szerdán 
látogatjuk meg. Kérjük hozzátartozóikat, hogy még ma jelentsék be 
őket a hivatalban vagy a sekrestyében!  

Az utolsó keddi szentségimádás a nagyhét miatt most kedden, 
március 24-én lesz az esti szentmise után.  

Az Úr Jézus fogantatásának ünnepét üljük szerdán, március 25-én. 
Az ünnepi szentmise 18 órakor kezdődik.  

Keresztúti ájtatosságot végzünk Bazitán március 26-án, csütörtökön 
16.30 órakor.  

 


