EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI
Március 4. Nagyböjt 3. vasárnapja. A ½ 8-as szentmise után kezdődik a rózsafüzér titokcsere a kápolnában. A mai naptól március 18-ig tartós élelmiszergyűjtést tartunk templomunkban, melynek elosztásával
segíteni szeretnénk nehezebb élethelyzetben levő Testvéreink húsvéti ünnepi készülődését. Kérjük, hogy a
szentmisére hozott élelmiszereket szíveskedjenek a kitett kosarakba helyezni, de leadható a karitász irodába
is a nyitvatartási időben. Előre is köszönjük.
Március 5. hétfő: A Ciszterci templomban a Szeretetláng Imacsoport imaórája 15 órakor kezdődik. Nálunk a közösségi teremben 17 órakor tart gyűlést a Karitász csoport.
Március 8. csütörtök: Az esti a szentmise után a Prohászka Baráti Kör tartja összejövetelét a plébánián.
Március 9. péntek: A Jézus Szíve templomban a reggel 7 órai szentmisétől folytatódik a 24 órás szentségimádás. Nálunk 15 órától kezdődik az Irodalmi Teaház, ahol Szabó Imréné Mária néni előadásának témája Mátyás király. 17.15-től keresztutat járunk a kápolnában, majd a szentmise után csendes szentségimádást tartunk 19.15-ig.
Március 11. Nagyböjt 4. vasárnapja.
* * *
Az elmúlt hétvégi a katolikus iskolák javára tartott gyűjtés során a Testvérek 106.515 Ft-ot adományoztak, amit hálás szívvel köszönünk.
Előre hirdetjük, hogy március 17 és 18-án (szombat, vasárnap) templomunkban a szentmisék végén felvehető lesz a betegek kenetének szentsége. Ugyanezeken a napokon karitász csoportunk Börzét tart a szentmisék után a közösségi teremben, melyre szeretettel várjuk a Testvéreket.
Akik urnafülke megváltási ügyében szeretnék igénybe venni az irodai Szolgálatot, kérjük, szíveskedjenek
előtte telefonon időpontot egyeztetni az iroda nyitvatartási idejében. A plébánia telefonon: 06/30-322-8227

AZ URNASÍROKAT HÉTKÖZNAP - 17 ÉS 18.30 KÖZÖTT, ILLETVE VASÁRNAPONKÉNT 7 – 11-IG LEHET LÁTOGATNI

Részlet a Püspöki Kar körleveléből:
„A „nélkülözőket segítve atyai jóságodat kövessük” felszólítás közös gyakorlására hívjuk a testvéreket,
amikor idén újra meghirdetjük a nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtést templomainkban. Ezzel két egyházi hagyományt elevenítünk fel, hiszen az első század keresztényei a szentmisére hozták magukkal a szegényeknek szánt adományaikat.”
Régi böjti hagyomány volt az egyházban, hogy a böjtöléssel megtakarított javakat a szegényeknek ajánlották
fel. Ezeket a példákat követve, kérjük, hozzák el a szentmisékre tartósélelmiszer-felajánlásukat és tegyék a
templomban a kihelyezett kosarakba. A tartós élelmiszergyűjtés nálunk március 18.-ig tart. Előre is köszönjük a Testvérek felajánlásait.

