
Az Eötvös iskola március 15-i ünnepsége e héten pénteken, márci-
us 11-én 10 órakor lesz az iskola előtti téren. Az ünnepségre minden-
kit szeretettel várnak. Az esemény plakátja a hirdetőtáblán található. 

A plébánia Karitász-csoportja március 13-ig tartós élelmiszer- és 
pénzadományokat gyűjt a plébánia területén élő rászorulók javára. Az 
adományokat a templomban lehet leadni. 

Plébániánk nagyböjti lelkigyakorlata a jövő hétvégén, március 11 és 
13 között lesz, amelyet Dr. Veres András megyéspüspök vezet majd. A 
lelkigyakorlatos programok az esti szentmisékben lesznek, szombaton 
viszont lesz hajnali szentmise is. A részletes program a Hírlevélben 
olvasható. Kérjük a Testvéreket, hogy lehetőség szerint szíveskedjenek 
elvégezni szentgyónásaikat a lelkigyakorlat idején. 

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

Újra plébániai bált szervezünk április 9-én, szombaton a Mind-
szenty iskolában. Belépőjegyek és támogatójegyek már kaphatók a 
plébánia hivatalban.  

Az evangélikus gyülekezet interaktív keresztutat készített, amely 
megtekinthető a Zárda utca 1. szám alatti evangélikus imateremben. 
Nyitva szerdánként 16:30 és 18:30 között, vasárnaponként 10 óra és 
12 óra között valamint a nagyhéten hétfőtől szerdáig 16:30 és 18:30 
között. Szeretettel várnak mindenkit. 

A Martinus márciusi száma, valamint az októberi családszinódus zá-
ródokumentuma megvásárolható az újságos asztalról.  
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Nagyböjti lelkigyakorlat 
 
Március 11-13 között tarjuk plébániánk nagyböjti lelkigyakorlatát, 

amelyet megyéspüspökünk, Dr. Veres András püspök atya vezet. A 
lelki elmélyülés kiemelt alkalma ez, amikor sok lehetőség nyílik mind 
az imádságra, mind az elmélkedésre, mind pedig a szentgyónások 
elvégzésére. Most is buzdítjuk a Testvéreket, hogy vegyenek részt a 
három estés programon, amely hatékony segítséget kíván nyújtani a 
szent időszak jellegének megélésében. A lelkigyakorlat programja: 

 
Március 11. péntek 
17 óra: keresztúti ájtatosság és szentgyónási lehetőség 
18 óra: püspöki szentmise és szentbeszéd 
 
Március 12. szombat 
6 óra: hajnali szentmise 
10 óra: Fausztina című film megtekintése a Mindszenty iskolában  
17 óra: szentségimádási óra és szentgyónási lehetőség 
18 óra: püspöki szentmise szentbeszéddel és katekumenünk 

skrutíniuma  
 
Március 13. vasárnap 
16 óra: fatimai rózsafüzér és szentgyónási lehetőség 
17 óra: virtuális keresztút 
18 óra: püspöki szentmise és szentbeszéd, majd Mária-ájtatosság  
 



A lelkigyakorlat idején folyamatosan lesz gyóntatás, így kérjük a 
Testvéreket, hogy lehetőség szerint a három nap alatt szíveskedjenek 
elvégezni szentgyónásaikat! Szeretettel várunk mindenkit! 

 
 
Plébániai bál április 9-én 
 
Április 9-én, szombaton 19 órától már második alkalommal rendez-

zük meg plébániai bálunkat a Mindszenty iskolában. Különleges ez az 
időpont röviddel húsvét után, de talán éppen ezért is lehetőséget 
nyújt sokaknak, hogy a báli időszakon kívül, de mégis az öröm idejé-
ben eltöltsenek egy estét plébániai közösségünk tagjaival. Természe-
tesen minden érdeklődőt örömmel fogadunk, akiket reményeink sze-
rint barátainknak mondhatunk. A tanácsadó testület döntése szerint a 
bál idei bevételét az altemplomban készülő mozaikra fogjuk fordítani. 

Az idei bál különlegessége, hogy az 1920-as éveket próbálja fel-
idézni. Ehhez kérjük, hogy aki teheti és hajlandó egy kis mókázásra, 
szíveskedjen egy olyan ruhadarabot vagy kiegészítőt magára venni, 
amely az 1920-as évekre jellemző. Hölgyeknél megfelelő a fejdísz vagy 
boa, uraknál pedig a hózentráger, cilinder vagy éppen sétapálca. Ter-
mészetesen egyéb korra jellemző kiegészítők is megfelelők. A bál dí-
szítése és produkciói is ezt a témát igyekeznek majd körüljárni. A szo-
kásos tombolahúzás mellett most új különlegességekkel és meglepe-
tésekkel is várjuk a bálra érkezőket.  

A bálra belépőjegyek már vásárolhatók, kizárólag a Plébánia Hiva-
talban. A belépő- és vacsorajegy ára 3000 Ft. Középiskolás és egyete-
mista diákok kedvezményes jegyet vásárolhatnak 1500 Ft-ért, amely a 
vacsorát is tartalmazza.  

Ebben az évben is kérjük a testvérek segítségét. Egyrészt süte-
mény-felajánlásokat várunk, amelyet április 8-án és 9-én lehet majd 
leadni.  Másfelől tombola-felajánlásokat is örömmel fogadunk. Kérjük 
a testvéreket, hogy akár vállalkozókat megkeresve, akár saját tombo-
lanyereményt összeállítva is segítsenek. A tombolatárgyakat a Plébá-
nia Hivatalban lehet leadni hivatali időben.  

Mindazok, akik nem tudnak eljönni a bálra, támogatójegy vásárlá-
sával segíthetik célkitűzésünk megvalósulását. Támogatójegyeket a 
Plébánia Hivatalban és a sekrestyében lehet vásárolni 500, 1000, 2000 
és 5000 Ft-os címletekben.  

Szeretettel hívjuk tehát mindnyájukat plébániai bálunkra, hogy eb-
ben az örömben is együtt vehessünk részt! 

 

Anyakönyvi hírek 
 

Temetés 

Gombás Gyula: 2016. március 2. 
Kulcsár Attila Tamás: 2016. március 2. 

Horváth Tibor: 2016. március 4. 
Nyugodjanak békében! 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
A szentmisék rendje 
Március 7, hétfő, 7 óra: Püspök atya szándékára 
Március 8, kedd, 18 óra: + Zoltán lelkipásztor 
Március 9, szerda, 6 óra: + István 
Március 10, csütörtök, 18 óra: + Ferenc 
Március 11, péntek, 18 óra: + Zoltán férj 
Március 12, szombat 

6 óra: + Magdolna és József szülők és nagyszülők 
18 óra: Hálából a Szűzanyának 

Március 13, Nagyböjt 5. vasárnapja 
7 óra: A Horváth család + tagjai 
8.30 óra (Bazita): Geiger család és Garami Józsefné édesanya 
10 óra: + István 
18 óra: + Szülők és nagyszülők 

Az elmúlt vasárnap a katolikus iskolák javára Kertvárosban 120 330 
Ft-ot, Bazitán pedig 6 825 Ft-ot ajánlottak fel a Testvérek. Köszönjük 
szépen az adományokat! A mai vasárnapon az altemplomban készülő 
mozaikra gyűjtjük az adományokat.  

Plébániánk katekumenjének kiválasztási szertartása március 8-án, 
kedden lesz az esti szentmisében.  


