
 Közösségvezetők és közösségi képviselők találkozója lesz január 
30-án, csütörtökön az esti szentmise után.  

A leendő bérmálkozók következő találkozója február 1-jén, szom-
baton délelőtt 9 órakor lesz a plébánián.  

Jövő vasárnap, február 2-án az Úr templomban való bemutatását 
ünnepeljük. Ezen a napon minden szentmisén megáldjuk a hívők gyer-
tyáit.  

Február 11-én, kedden, a betegek világnapján az esti szentmisében 
részesülhetnek a betegek szentségében mindazok, akik azt kérik. A 
szentségre feliratkozni a sekrestyében lehet. Az ünnepi eseményre, 
amely egyúttal a lourdesi Boldogságos Szűz Mária ünnepe is, 
imakilenceddel készülünk, amely jövő vasárnap, a délelőtti szentmise 
előtt kezdődik. Az ehhez szükséges imafüzet megvásárolható az újsá-
gos asztalról 180 Ft-ért. 

Az újságos asztalon templomunk képét ábrázoló szép gyertyák vá-
sárolhatók 350 Ft-ért. A Mindszenty iskola iskolára előkészítő foglal-
kozásokat szervez nagycsoportos óvodásoknak. A foglalkozások ideje 
alatt, a szülők számára hasznos előadásokat tartanak. Az első iskolára 
előkészítő foglalkozás: 2014. január 30-án, 16.30-kor kezdődik a 
Mindszenty iskolában. Szeretettel várják az iskolába készülő óvodáso-
kat és kedves szüleiket.Az egyéni vállalkozók személyi jövedelemadó 
bevallásának határideje február 25. Kérjük, hogy adójuk kétszer egy 
százalékával támogassák Egyházunk és plébániánk működését! Ré-
szeltek az elmúlt vasárnapi hírlevélben találhatók.  
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Felújítási munkálatok a plébániai központban 
 
A plébániai központ 

megfelelő kialakítása plébá-
niánk megalapítása óta ránk 
váró feladat. Püspök atya az 
alapítás egyik kezdeti fela-
dataként jelölte meg, hogy 
megfelelő plébánia hivatalt, 
közösségi helyiségeket és 
lelkipásztori lakást alakítsunk 
ki az ezek számára megvásá-
rolt ingatlanon. Az elmúlt 
hónapokban igyekeztünk minél jobban átgondolni lehetőségeinket, s 
olyan módon kialakítani egy hosszú távú tervet a felújításokkal és az 
épületek jövőjével kapcsolatban, ami minél jobban kielégíti azokat az 
igényeket, amelyek plébániánkon felmerülnek. Ezért gondoltuk át ala-
posan a különböző épületrészek funkcióját és elhelyezését, valamint 
igyekeztünk vállalkozókkal tárgyalni, s anyagi lehetőségeinket is át-
gondolni.  

Nyilvánvalóvá vált, hogy a teljes szükséges felújítást nem tudjuk 
egy ütemben elvégezni, mivel rendelkezésre álló forrásaink nem ele-
gendőek ilyen nagymérvű munkához, hiszen egy családi házat kell 
átalakítanunk közösségi és plébániai feladatokra. Éppen ezért a mun-
kákat több évre elosztva tudjuk megvalósítani. Első ütemben a plébá-
nia hivatal kialakítására kerül sor a főépület korábban garázsként 
funkcionáló részében. Ezzel párhuzamosan kerül sor a főépület nyílás-



záróinak cseréjére is, valamint fűtésének korszerűsítésére. E kettő 
ugyanis feltétele annak, hogy a közösségi épület felújítását el tudjuk 
kezdeni, amely jelenleg a lelkipásztor lakásául szolgál.  

Ezt követően kezdődik a közösségi épület felújítása, amelyben kö-
zösségi terem kialakítása történik meg a szükséges helyiségekkel, va-
lamint egy kisebb közösségek számára is használható konyhával fel-
szerelt rész, mely szükség esetén vendéglakásként is működhet majd. 
E munkákkal párhuzamosan a kert rendezése, valamint a közösségi 
ház teljes akadálymenetesítése is meg fog történni.  

A következő ütemben, amelyekre csak az elkövetkező években ke-
rül majd sor, mindkét épület tetőzetének cseréje és külső szigetelése 
fog megvalósulni.  

A felújítások anyagi hátterét a plébánia indulásakor az egyházme-
gyétől, valamint a Mária Magdolna Plébániától kapott  tőke, valamint 
az azóta eltelt időben plébániánk tagjainak adományaiból fedezzük. 
Reményeink szerint sikerül pályázati forrást is találni e munkálatokhoz. 
A részletes költségekről az egyházközségi képviselőtestület gazdasági 
ülésén, valamint az egész közösség előtt az anyagi beszámoló kapcsán 
lesz majd szó.  

A munka első üteme valószínűleg már a héten elkezdődik. Ennek 
néhány része érinteni fogja majd a plébánia hivatal működését is. Erről 
minden alkalommal a vasárnapi szentmisékben és a Plébániai Hírle-
vélben tájékoztatást fogunk adni. Kérjük a testvéreket, hogy imádsá-
gaikkal kísérjék e nagy munkálatokat, hogy biztonságban és megfelelő 
színvonalon sikerüljön kivitelezni terveinket, s megfelelő otthont ala-
kíthassunk ki plébániai közösségünk számára! Minden eddigi további 
anyagi segítséget pedig szívből köszönünk és imádsággal viszonzunk.  

 
 
Anyakönyvi hírek 
 

Keresztelés 
Sali Flóra: 2014. január 19. 

Isten hozta közösségünk új tagját! 

 

Temetés 
Pálur Imréné Horváth Julianna: 2014. január 14. 
Tóth Istvánné Simon Karolin: 2014. január 23. 

Nyugodjanak békében! 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 
A heti szentmisék rendje: 
Január 27, hétfő, Merici Szent Angéla szűz, 7 óra: Püspök atya 

szándékára 
Január 28, kedd, Aquinói Szent Tamás áldozópap és egyháztanító 

9.30 óra: Unger József temetési szentmiséje 
18 óra: + János édesapa és nagyapa 

Január 29, szerda, 7 óra: a Szűzanya tiszteletére, élő és + hozzátar-
tozók 

Január 30, csütörtök, 18 óra: + István és Ida 
Január 31, péntek, Bosco Szent János áldozópap 
 9 óra: Toplak Kálmán temetési szentmiséje 
 18 óra: + Szülők és testvérek  
Február 1, szombat, 7 óra: Szűz Mária Szeplőtelen Szíve tiszteletére, 

az ellene elkövetett bűnök engeszteléséért 
Február 2, vasárnap, Urunk bemutatása 
 8.30 óra (Bazita) 

10 óra: + Jenő férj és testvérei 
18 óra: + Gyula 

 
A mai vasárnap és a jövő vasárnap valamennyi szentmise után le-

hetőség nyílik az egyházközségi hozzájárulások befizetésére. Az ezzel 
kapcsolatos tájékoztató megtalálható a plébániai hírlevél január 12-i 
számában, valamint honlapunkon. 

Szentségimádás és közbenjáró imádság lesz január 28-án, kedden 
az esti szentmise után.  

Január 29-i csehimindszenti zarándoklatunk délután fél 4-kor indul 
az Eötvös iskolától. A zarándoklat miatt szerdán reggel 7 órakor lesz 
szentmise. 


