
 A betegek gyóntatása otthonaikban április 8-án és 9-én, kedden és 
szerdán lesz. Kérjük, hogy hozzátartozóikat a sekrestyében jelentsék 
be a beteglátogatásra! 

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 mind-
két 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 leve-
let minden család otthonába. Ehhez – hasonlóan az őszi szórólapos 
akcióhoz – újra kérjük a testvérek segítségét. A leveleket a darabszám 
megjelölésével jövő vasárnaptól lehet átvenni a szentmisék után.  

 Az augusztus 7-17 között megrendezendő Portugália-
Spanyolország- Franciaország zarándoklatról, valamint a július 23-27 
közötti lengyelországi zarándoklatról részletek a hirdetőtáblán és a 
kihelyezett szórólapokon találhatók.  

A Martinus márciusi száma megvásárolható 150 Ft-ért. Megtalálha-
tó benne egy rövid beszámoló lelkipásztori munkatársaink ígérettéte-
léről, valamint Püspök atya új írása a parlamenti választásokkal kap-
csolatban. A lapszám témája Mindszenty József bíboros. 
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Képviselőtestületi választás: átgondolás és imádkozás 
 
Miután lezárult a jelöltállítás időszaka, a választási bizottság által ki-

jelölt személyek összeszámolták az ajánlásokat. Ezek alapján kitűnt, 
hogy 57 személyt jelöltek plébániánk tagjai a választásra. A képviselő-
testületi szabályzat alapján a jelölések alapján a plébánia lelkipásztora 
állítja össze azok listáját, akik neve felkerül a szavazólapra. Lelkipászto-
runk azonban e feladathoz a választási bizottság segítségét is igénybe 
vette, hogy ennek a listának az összeállításában közreműködjön, hi-
szen a közösség múltjával kapcsolatos sok információ a régebb óta itt 
élők számára sokkal inkább nyilvánvaló.  

A lista összeállításának szempontja volt többek között a szabályzat 
kitételeinek való megfelelés, a közösség érdekében végzett eddigi 
munka, a kor, nem és életállapot, valamint a munka szempontjából 
való sokszínűség.  

A szabályzat értelmében a megválasztandó képviselők kétszerese 
kell, hogy szerepjen a szavazólapon. Mivel Püspök atya rendelkezése 
szerint testületünk választott tagjainak száma 8 fő lesz, így a szavazó-
lapon 16 név fog szerepelni. Március 23-án e 16 fő közül választják 
majd ki plébániánk tagjai, hogy ki legyen az a nyolc, aki Püspök atya 
megerősítését követően választott képviselő lesz. A nyolc képviselő-
séget nem szerzett jelölt póttag lesz, akik a kapott szavazatok sor-
rendjében betöltik majd az esetlegesen kieső képviselőket.  

A március 23-i választáson induló 16 jelölt tehát a következő: 
Anti Sándor 
Dittmayer Róbert 
Farkas Zoltánné 



Gombos Tamás 
Halász Sándor 
Dr. Hohl Györgyi 
Horváth József 
Kocsis Zsuzsanna 
Németh Lajos 
Sárdy Angéla 
Sóska Zoltán 
Dr. Szalai Zoltán 
Tausz Rozália 
Tompa Tamásné 
Vissi Géza 
Zsoldos Dávid 
 
A fenti listával kapcsolatban március 14-ig lehet kifogással élni 

személyesen a lelkipásztornál. A választásra március 23-án, vasárnap 
mindkét szentmise után kerül sor.  

 
 
Anyakönyvi hírek 
 

Keresztelés 

Völgyi Zsombor: 2014. március 2. 
Isten hozta közösségünk új tagját! 

 
 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 
A heti szentmisék rendje: 

 
Március 10, hétfő, 7 óra: Püspök atya szándékára  
Március 11, kedd, 18 óra: + Édesanya és nagyszülők 
Március 12, szerda, 18 óra: + Szilárd 
Március 13, csütörtök, 18 óra: + Szülők és rokonok 
Március 14, péntek, 18 óra: + Mária és Péter nagyszülők 

Március 15, szombat, 7 óra: + Terézia édesanya 
Március 16, Nagyböjt 2. vasárnapja 
 8.30 óra (Bazita) 

10 óra: + Rezső és Piroska szülők, Zsuzsanna és Cecília kereszt-
szülők 

18 óra: + Tibor férj és édesapa (6. évf.)  
 
A mai vasárnap plébániai gyűjtést tartunk a húsvéti gyertyatartó és 

a halott Úr Jézus szobrát beszerzésére. A szentmise után a hamvazás 
szentelményében részesülhetnek mindazok, akik szerdán nem vettek 
részt szentmisén.  

A Szentatya nagyböjti üzenete megtalálható honlapunkon. 
Ferenc pápának Az evangélium öröme című apostoli buzdításáról 

szóló előadás harmadik, befejező része március 11-én, kedden 17 óra-
kor kezdődik a plébániatemplomban. A dokumentum megvásárolható 
minden katolikus könyvesboltban. 

A katekumenek kiválasztási szertartására kerül sor március 12-én, 
kedden az esti szentmisében. Mindenkit szeretettel várunk a hittanu-
lóinkért végzett közös imádságra! 

Fatimai esténk lesz március 13-án, csütörtökön este 6 órától. Ven-
dégünk ezúttal Mikolás Attila kőszegi káplán lesz. Szeretettel hívunk 
mindenkit a nagyböjti Szűzanya-köszöntőre! 

Nagyböjti péntekeken keresztúti ájtatosságot végzünk 17 órától. A 
jövő héten a karitász-csoport munkatársai vezetik az imádságot.  

Nemzeti ünnepünkön, március 15-én, szombaton ökumenikus is-
tentisztelet lesz a Nagytemplomban délelőtt 9 órakor.  

Befejeződött a jelöltállítás időszaka a március 23-i egyházközségi 
képviselőtestületi választásra. A továbbiakkal kapcsolatban bővebb 
információ a heti Plébániai hírlevélben található. 

Plébániai karitász csoportunk nagyböjti adománygyűjtési akciót 
szervez a rászorulók javára, amely során tartós élelmiszer-, ill. pénz-
adományokat gyűjtenek április 6-ig. Az adományokat a templom bejá-
ratánál levő tartókba, ill. karitász-perselybe lehet elhelyezni. Szeretet-
tel kérjük és köszönjük a testvérek nagylelkűségét! 


