
Ne feledjük idejében elvégezni a nagyböjt idején szentgyónásun-
kat! Szentgyónásra a következő alkalmakon van lehetőség: A hétköz-
napi szentmisék előtt; a pénteki keresztutak alatt; minden nagyböjti 
vasárnap 5 órától a szentmise végéig; a nagyböjti lelkigyakorlat idején 
a Mária Magdolna Plébánián április 11-13 között. A Húsvéti Szent Há-
rom Nap során az ünnepi liturgiák előkészítése miatt sajnos nem tu-
dunk lehetőséget biztosítani a szentgyónások elvégzésére, ezért kér-
jük a testvéreket, hogy idejében tervezzék meg, mikor szeretnék 
szentgyónásukat elvégezni.  

Fontos információ a hitoktatással kapcsolatban a leendő 1., 2., 5. és 
6. osztályosok szüleinek a Plébániai Hírlevélben és az újságos asztalon 
levő szórólapon található.  

Továbbra is kérjük a testvérek segítségét, hogy nagyböjti levelün-
ket el tudjuk juttatni minden család otthonába. Eddig 3 200 levél talált 
gazdára a 6 500-ból. A leveleket a szentmisék után a kápolnában lehet 
átvenni.  

Kérjük, hogy akik egyházközségi hozzájárulásukat banki átutalással 
vagy befizetéssel rendezik, feltétlenül jelezzék a közlemény rovatban 
lakcímüket, mivel nyilvántartásunkat ez alapján vezetjük. Kérjük, hogy 
akik ezt elmulasztották, szíveskedjenek a sekrestyében megadni lak-
címüket! 

A Szent Család Óvoda pályázatot hirdet óvodapedagógusi munka-
kör betöltésére. Érdeklődni az óvodavezetőnél lehet.  

A Martinus áprilisi száma és a Mária Rádió áprilisi programfüzete 
megtalálható az újságos asztalon.  
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Új egyházközségi képviselőtestület 
 
Az elmúlt vasárnapi képviselőtestületi választást követően most 

már véglegessé vált azok listája, akik képviselőtestületünk tagjaivá 
váltak. A 12 fős testületnek három hivatali, nyolc választott és egy ki-
nevezett tagja van. A képviselők listája abc sorrendben a következő:   

Dittmayer Róbert 
Domján József 
Endrédiné Fekete Ágnes 
Farkas Zoltánné 
Halász Sándor 
Dr. Hohl Györgyi  

Kocsis Zsuzsanna  
Kürnyek Róbert 
Németh Lajos 
Sóska Zoltán 
Dr. Szalai Zoltán 
Tausz Rozália 

Az új képviselők eskütételére jövő vasárnap, április 6-án a délelőtti 
szentmisében kerül sor. A mandátumot nem szerzett további nyolc 
jelölt póttag lesz, akik az esetlegesen kieső jelölteket fogják majd pó-
tolni. Addig is feltétlenül számítunk azonban az ő tanácsaikra és segít-
ségükre is.  

Imádkozzunk képviselőtestületünk tagjaiért, hogy a Szentlélek irá-
nyítását követve tudják ellátni fontos feladatukat! 

 
 
Fontos tudnivalók a hitoktatásról 
 
Leendő 1. és 5. osztályosoknak: 
Az 1. és 5. osztályosok szüleinek nyilatkozniuk kell, hogy gyermeke-

iket az állam által szervezett erkölcstan nevű tantárgyra, vagy pedig 
hittanra íratják be gyermekeiket. A kettő közül az egyiket kötelezően 



tanulnia kell gyermekének. Kérjük a szülőket, hogy gyermekeik számá-
ra biztosítsák a katolikus oktatás lehetőségét, hiszen erre ígéretet tet-
tek gyermekeik megkeresztelésekor! Természetesen azokat a gyere-
keket is be lehet íratni hittanra, akik még nincsenek megkeresztelve.  

Fontos azonban tudni, hogy a hittan neve hivatalosan „hit- és er-
kölcstan”-ként szerepel. Kérjük a szülőket, hogy ezt a tantárgyat jelöl-
jék meg, majd pedig a Római Katolikus Egyházat jelöljék meg feleke-
zetként, amelytől kérik a hitoktatás biztosítását.  

 
Leendő 2. és 6. osztályosoknak: 
Amennyiben gyermeke ebben a tanévben hittanra járt, így semmi-

lyen teendője nincsen, mivel nem kell őt újra beíratni hittanra, hanem 
az idei rend szerint őt továbbra is hittanosnak fogják számolni.  

Amennyiben gyermeke tavaly erkölcstanra járt, de a következő tan-
évben hittanra szeretné beíratni, ebben az esetben május 20-ig kell 
kérnie ezt az osztályfőnöknél.  

 
Bármilyen kérdéssel kapcsolatban a plébánia hivatal szívesen ad tá-

jékoztatást bármely elérhetőségünkön. Az újságos asztalon szórólap is 
található, amelyet kérjük, hogy segítsenek eljuttatni azokhoz, akiknek 
családjában ilyen korú gyermek található! Hálásan köszönjük segítsé-
güket! 

 
 

Anyakönyvi hírek 
 

Keresztelés 

Adrovicz Emma Róza: 2014. március 22. 
Rohonczi Hunor: 2014. március 23. 
Isten hozta közösségünk új tagjait! 

 

Temetés 

László Károlyné Németh Mária: 2014. március 25. 
Tóth Józsefné Novák Anna: 2014. március 28. 

Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik! 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
A heti szentmisék rendje: 
Március 31, hétfő, 7 óra: + Margit  
Április 1, kedd, 18 óra: + József és Borbála szülők 
Április 2, szerda 
 13.30 óra: Győrik Zoltán temetési szentmiséje 

18 óra: + János és Tamás 
Április 3, csütörtök, 18 óra: + Erzsébet 
Április 4, péntek, 18 óra: + Szülők és nagyszülők 
Április 5, szombat, 7 óra: A Szűzanya Szeplőtelen Szíve tiszteletére és 

engesztelésül az ellene elkövetett bűnökért 
Április 6, Nagyböjt 4. vasárnapja 
 8.30 óra (Bazita): László György, László István és Baranyai szülők 

10 óra: + Németh család 
18 óra: + Ferenc 

A héten lesz elsőcsütörtök, amelyen közös szentségimádási órát vég-
zünk a lelkipásztorokért és papi hivatásokért 17 órától. Elsőpéntekre ne 
felejtsük el elvégezni szentgyónásunkat! Nagyböjti péntekeken keresztúti 
ájtatosságot végzünk 17 órától.  

A Zalai Boldogasszony alapítvány lelki délelőttöt tart április 4-én, pén-
teken 10 órától a ZMK rendelőintézetének 428-as tanácstermében. A 
délelőttöt Óra Krisztián atya vezeti. Részletek a hirdetőtáblán találhatók. 

Taizé-i imaóra lesz a Mária Magdolna templomban április 5-én, szom-
baton 19 órakor.  

A jövő vasárnap a szentföldi keresztények megsegítésére gyűjtjük a 
perselyadományokat. 

A Mindszenty iskola kápolnájában Gál Péter atya – pécsi teológiai ta-
nár – tart előadást 2014. április 7-én, hétfőn fél öt órától. Előadásában a 
napjainkban elterjed, ezoterikus szellemi irányzatok megtévesztő vonze-
rejére és láthatatlan veszélyeire hívja fel a figyelmünket. Minden érdeklő-
dőt szeretettel várnak. További részletek a plakáton olvashatók. 

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

Még tart a plébániai karitász csoport nagyböjti adománygyűjtési ak-
ciója, melynek keretében tartós élelmiszer-, ill. pénzadományokat gyűjte-
nek április 6-ig a rászorulók javára.  


