
Vasárnap délelőtt 9 órától lesz már gyóntatás és rózsafüzér-ájtatosság. 

A 10 órai szentmisében lesz a katekumenek skrutíniuma, valamint 

hangzik el a harmadik lelkigyakorlatos szentbeszéd. Nagy buzgóság-

gal várjuk a három nap során a Testvéreket, s kérjük, hogy ezekben a 

napokban minél többen végezzék el szentgyónásukat is! 

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia rendelkezése szerint a jö-

vő vasárnap a kárpátaljai magyarok megsegítésére gyűjtjük a persely-

adományokat.  

A plébániai Karitász-csoport nagyböjti adománygyűjtése március 

22-ig tart. Tartós élelmiszereket és pénzadományokat gyűjtünk a plé-

bániánk területén élő rászoruló családoknak, amelyeket a templomban 

lehet leadni. Szeretettel kérjük a Testvérek nagylelkűségét! 

Plébániánk otthonukhoz kötött betegeit március 24-én és 25-én lá-

togatjuk meg, hogy ők is el tudják végezni szentgyónásukat az ünne-

pek előtt. Kérjük hozzátartozóikat, hogy jelentsék be őket a hivatalban 

vagy a sekrestyében.  

Ebben az évben Andocsra indul az egyházmegyei zarándoklat má-

jus 1-jén, amelyre plébániánk autóbuszt indít. A zarándoklat díja 2800 

Ft. Emellé zarándokcsomag is igényelhető 800 Ft-ért. A zarándoklatra 

a hivatalban lehet jelentkezni a díj befizetésével. A Püspöki Hivatal 

kéri, hogy azok is szíveskedjenek regisztrálni, akik autóval indulnak 

útnak. Zarándokcsomagot március 29-ig lehet előjegyezni.   

A Szent Márton jubileumi imakönyv 1500 Ft-ért, valamint az 

Adoremus márciusi száma megvásárolható a sekrestyében. A Mária 

Rádió programfüzete ingyenesen elvihető az újságos asztalról.  
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Nagyböjti lelkigyakorlat 
 

Plébániánk első saját nagyböjti lel-

kigyakorlatára készülünk, amely köz-

ponti eseménye a 40 napos készületi 

időszaknak. A háromnapos progra-

mon a lelkigyakorlatos beszédeket 

Bosák Nándor debrecen-nyíregyházi 

püspök atya vezeti majd, aki a mi ked-

vünkért teszi meg a hosszú utat az 

ország másik végéből. Ezért is külön-

leges buzgósággal számítunk plébá-

niánk minden tagjának részvételére a 

három nap során.  

A lelkigyakorlat pontos programja 

a következő: 

 

Március 13. péntek 
17 óra: keresztúti ájtatosság és szentgyónási lehetőség 

18 óra: püspöki szentmise és szentbeszéd, a szentmise végén Má-

ria-ájtatosság 

19.30 óra: vacsorával egybekötött találkozó a képviselőtestület tag-

jaival 

 

Március 14. szombat 
10 óra: filmvetítés a Mindszenty iskolában 



17 óra: szentségimádási óra és szentgyónási lehetőség 

18 óra: püspöki szentmise szentbeszéddel 

 

Március 15. vasárnap 
9 óra: rózsafüzér-ájtatosság és szentgyónási lehetőség 

10 óra: püspöki szentmise és szentbeszéd, benne a katekumenek 

skrutíniuma 

 

 

Tavaszi zarándoklatok 
 

A Szombathelyi Egyházmegye több 

zarándoklatot is szervez a diákok szá-

mára a tavaszi-koranyári időszakban.  

Május 14-én, csütörtökön a leendő 

elsőáldozók lelki napja lesz Vasváron 10 

órától. 

Május 28-án, csütörtökön az érettsé-

gizőket várják ugyancsak Vasvárra 10 

órára. 

Június 9-én, kedden 10 órától pedig 

a bérmálkozók lelki napja lesz Vasváron.  

A zarándoklatokról bővebb informá-

ció a plébánia hivatalban kapható. 

 

  
Anyakönyvi hírek 

 

Keresztelés 

Antalffy-Nagy Zsófia: 2015. március 1. 

Isten hozta közösségünk új tagját! 

 

Temetés 

Nagy Sándor: 2015. március 3. 

Nyugodjék békében! 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 
A heti szentmisék rendje: 
Március 9, hétfő, 6 óra: Püspök atya szándékára 

Március 10, kedd, 18 óra: + Szülők és nagyszülők  

Március 11, szerda, 18 óra: + Szülők 

Március 12, csütörtök, 6 óra: + Testvérek 

Március 13, péntek, 18 óra: + Szülők és nagyszülők 

Március 14, szombat, 18 óra: + János férj és édesapa, élő család-

tagok 

Március 15, Nagyböjt 4. vasárnapja  

 7 óra: + Rozália édesanya 

8.30 óra (Bazita): Róza édesanya és Benkő nagyszülők 

10 óra: + István és Margit szülők, és a Keresztes család + tagjai 

18 óra: + Anna és Ferenc nagyszülők 

 

A nagyböjti időszakban minden hétfőn és csütörtökön hajnali 

szentmisék vannak reggel 6 órakor.  

Ne feledjük, hogy minden szerdán az esti szentmise előtt a zso-

lozsmát imádkozzuk! 

Március 11-én, szerdán, fél 5-től szeretettel várják a Mindszenty is-

kolába a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket iskolára felkészítő 

foglalkozásra. A részletes programról a kihelyezett plakátról tájéko-

zódhatnak az érdeklődők. 

Jövő hétvégén, március 13 és 15 között lesz plébániánk nagyböjti 

lelkigyakorlata, amelyet Bosák Nándor debrecen-nyíregyházi püspök 

vezet. Pénteken 5 órától keresztúti ájtatosság és szentgyónási lehető-

ség lesz, 6 órától pedig a fatimai szentmise az első lelkigyakorlatos 

beszéddel. Szombaton délelőtt 10 órakor filmvetítés lesz a Mind-

szenty-iskolában, amelyre ingyenes jegyek a plébánia hivatalban igé-

nyelhetők. A Fatima: A 13. napon című játékfilmet nézzük majd meg. 

Délután 5 órától szentségimádási óra és szentgyónási lehetőség lesz, 

majd 6 órától szentmise a második lelkigyakorlatos szentbeszéddel. 


