
Köszönjük eddigi segítségüket a plébániai tájékoztató kihordásában. 
Van még néhány utca, ahová nem sikerült eljuttatnunk levelünket. Kérjük, 
hogy aki teheti, szíveskedjen segíteni a „postai szolgálattal”. A lefedetlen 
utcák listája a hírlevélben olvasható. 

Február 26-án, Hamvazószerdával elkezdődik a nagyböjti időszak. Ne 
felejtsük, hogy Hamvazószerda szigorú böjti nap. 14 éves kortól hústila-
lom van, a 18 és 60 év közöttiek pedig ezen a napon háromszor étkezhet-
nek, melyek közül csak egyszer lakhatnak jól. Ezen kívül nagyböjt minden 
péntekén hústilalom van a 14 éven felüliek számára. A böjt alól felmen-
tést kapnak a betegek és mindazok, akik nem a saját asztaluknál étkeznek. 
A jövő vasárnap valamennyi szentmise után a hamvazás szentelményében 
részesülhetnek mindazok, akik hamvazószerdán nem tudtak eljutni 
szentmisére. Nagyböjt minden péntekén keresztúti ájtatosságot végzünk 
17 órától. 

Az otthonukhoz kötött időseket és betegeket meglátogatjuk a nagyböjt 
folyamán. Kérjük hozzátartozóikat, hogy jelentsék be őket a plébánia hi-
vatalban, hogy előre egyeztetett időpontban elvégezhessék szentgyóná-
sukat és szentáldozáshoz járulhassanak. Kérjük, hogy külön szíveskedje-
nek azt is jelezni, ha hozzátartozójuk a betegek szentségét is szeretné 
felvenni! 

Hálásan köszönjük mindazok támogatását, akik adójuk kétszer 1%-ának 
felajánlásával úgy rendelkeznek, hogy a Katolikus Egyházat, annak tevé-
kenységét és társadalmunkban betöltött szerepét támogatják, valamint a 
másik 1%-ról rendelkezve úgy döntenek, hogy plébániai alapítványunkat, 
a Mindszenty Emléktemplom Plébániai Alapítványt nevezik meg. Köszön-
jük bizalmukat, hogy anyagi támogatással is segítik Krisztus ügyének elő-
mozdítását!  

Még kapható plébániánk magazinjának, az Örömhírnek új száma, az 
egyházmegyei Martinus februári száma, amelyek az újságos asztalról 
megvásárolhatók. 

Megkérjük a kedves Testvéreket, hogy akik plébániai rendezvényeinket 
sütemény felajánlásokkal támogatták, a kápolnában kihelyezett tálcák és 
dobozok között keressék ki a sajátjaikat. Rengetek tálca és doboz gyülem-
lett fel, amelyek gazdáját nem ismerjük. Kérjük a jövőben mindenki írja rá 
a tálca, doboz aljára a nevét, amellyel megkönnyítheti azok visszajuttatá-
sát. Köszönjük fáradozásaikat! 
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Ma reggel a plébániai bál miatt kissé kábultabban indul a nap. Fü-

lünkben még cseng a zeneszó, lábunkban még ott van a ritmus, emlék-
képek villannak be a tréfás és vicces műsorokból, pezsdít a közös ének-
lés hangulata, szánkban ott van még a vacsora íze, a koktél zamata, a 
csoki és sütemény varázsa. És az az érzésünk támadhat, hogy „jaj, de 
hamar véget ért!” 

Mert jó programoknak szeretünk részesei lenni. Szívesen vesszük, 
ha nem nélkülünk történnek meg olyan események, amelyek ember-
ségben gazdagítanak, az Istenkapcsolatban elmélyítenek. ÉS, aki részt 
vett abban azért, aki pedig most erről lemaradt, abban pedig azért fo-
galmazódhat meg: „mikor lesz a következő olyan program, amikor me-
gint ezzel a közösséggel lehetek együtt?” Mert jó együtt lenni! 

Ebben szeretnék most egy újabb ötletet adni, hogy közösségünkkel 
melyik programokon tudunk részt venni akkor, amikor szeptemberben 
az Eucharisztikus Kongresszusra figyel ország-világ katolikusa. 

Újabb lendületet próbálunk adni mindazoknak, akik eljátszottak már 
a gondolattal: „mi lenne, ha én is elmennék Budapestre, hogy részt 



vegyek a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus eseményein és így 
tanúságot tegyek arról, hogy katolikus keresztény vagyok?!” 

Plébániánk közösségileg kíván részt venni a következő alkalmakon:  

szeptember 13-án a 
Nyitó szentmisén, 
amelynek keretében 
néhány plébániánkról 
érkező elsőáldozó is 
első alkalommal veheti 
magához az Oltári-
szentséget.  

szeptember 18-án az Ifi közös-
séggel részt veszünk a fiatalok 
számára szervezett Forráspon-
ton, találkozón. Az elmúlt két 
évben már volt ilyen a fiatalok-
nak, és az volt a tapasztalat, hogy 
nagyon be tudta lelkesíteni őket. 
Talán most is sikerül… 

szeptember 19-én a Családi napra, egész na-
pos részvételt tervezünk. Ki lehet látogatni a 
Margit-szigetre tervezett családi programok-
ra, illetve Budapest vallási és kulturális érté-
keit tekinthetik meg az érdeklődők. Részt 
kívánunk venni a Kossuth-téri szentmisén és 
az azt követő fáklyás körmeneten, amely az 
Andrássy úton halad majd végig egészen a 
Hősök teréig. Ezt követően éjszakai szentség-

imádáson is lehet maradni azoknak, akik nem 
kívánnak szállásra elmenni.  

szeptember 20-án a Hősök terére tervezett záró 
szentmisére is várjuk a plébániánk híveinek je-
lentkezését! 

A részvétel REGISZTRÁCIÓhoz kötött!!! Plébánia 
hivatalunkban szívesen segítünk mindenkiNEK! 
 

Szórólapok 
Köszönjük eddigi segítségüket a plébániai tájékoztató kihordásában. 

Van még néhány utca, ahová nem sikerült eljuttatnunk levelünket. Kérjük, 
hogy aki teheti, szíveskedjen segíteni a „postai szolgálattal”.  
Még lefedetlen utcák: 
 Cinke utca 

Építők útja 
Erkel Ferenc utca 
Futrinka utca 
Izzó utca 
Nimród utca 
Stromfeld Aurél utca  

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
Február 24, hétfő, Szent Mátyás apostol, 7 óra: + Julianna és István 

szülők, nagyszülők, dédszülők  
Február 25, kedd, (Húshagyó kedd), 18 óra: + József férj, édesapa, 

nagyapa 
Február 26, szerda, Hamvazószerda, 18 óra: + Szülők 
Február 27, csütörtök, 18 óra: + Édesapák, nagyapák 
Február 28, péntek, 18 óra: + Kiss Eszter édesanya 
Február 29, szombat, 7 óra: A Kiss és Mihály család élő és + tagjai 
Március 1, Nagyböjt 1. vasárnapja 

7 óra: + Ilona és Gyula 
8.30 óra (Bazita): + Erzsébet és Márton 
10 óra: + Emília és szülei 
18 óra: + Gyula férj, édesapa 

 

Hálásan mondok köszönetet mindazoknak, akik eljöttek az Egyházkö-
zségi Bálba! Külön köszönöm a szervezők munkáját, áldozataikat, amelye-
ket közösségünkért meghoztak! Bízom benne, hogy sikerült mindenkinek 
kellemes estét, hasznos időtöltést és valódi ünneplést biztosítani! Akinek 
még van kapacitása, várjuk délután 14 órától az iskolába a visszapakolás-
hoz. Minden segítséget előre is köszönünk!  

A mai napon a püspöki konferencia rendelkezése szerint a katolikus is-
kolák javára gyűjtjük a perselyadományokat. A Szent Mónika közösség 
tagjai ma este 17 órától találkoznak a kápolnában. 

Február 25-én, kedden a szentmise után szentségimádásra és közben-
járó imádságra várjuk a Testvéreket! 


