
„Krisztussal együtt ti is feltámadtatok.  
Keressétek tehát, ami odafönt van, ahol Krisztus ül az Atya jobbján.  

Az égiekre irányuljon figyelmetek, és ne csupán a földiekre.”
(Kol. 3,1)

BOLDOG HÚSVÉTOT
 A FELTÁMADT KRISZTUSBAN!



Ezért hívjuk és várjuk a testvéreket együtt ünnepelni: 

Március 29.  VIRÁGVASÁRNAP:  
 9.00 - Szentmise, barkaszentelés, passió. 
Április 2. NAGYCSÜTÖRTÖK:  
  18.30 - Utolsó vacsora emléke, szentmise, 

virrasztás
Április 3.  NAGYPÉNTEK:  
 15.00 - Keresztút a templom körül 
 18.30 - Csonka mise, passió,    
 kereszthódolat
Április 4.  NAGYSZOMBAT:  
  18.00 - Tűzszentelés, Húsvéti Öröm-ének, 

szentmise, körmenet
Április 5. HÚSVÉTVASÁRNAP:  
  9.00 - Krisztus feltámadásának ünnepi 

szentmiséje
Április 6. HÚSVÉTHÉTFŐ:   
 9.00 - Hálaadó szentmise a keresztségért

Az ünnepre készülés jegyében külön gyónási alkalmakat 
tartunk:

Március 29.  (Virágvasárnap)  10.00-12.00,
Március 30.  (Nagyhétfő)  19.00-20.00, 
Április 1.  (Nagyszerda)  19.00-20.00, 
Április 3.  (Nagypéntek)  10.00-12.00,
Április 4.  (Nagyszombat)  10.00-12.00

Szeretettel köszöntöm a testvéreket!

Közeledik a kereszténység legnagyobb ünnepe, húsvét, amely alkalmával Jézus 
feltámadásáról emlékezünk meg évről-évre. Az élet és halál legnagyobb kér-
déseire ad választ Jézus azzal, hogy az emberi sorsot magára veszi, azzal, hogy 
a keresztet és vele minden szenvedést magára vállal, feltámadásával megadja 
mindezek igazi értelmét.

Egy kis tájékoztatást és kérést is szeretnék csatolni a húsvéti meghíváshoz 
és jókívánságokhoz. 
Mindnyájan jól tudjuk, hogy templomunk és plébániánk léte anyagilag a 
hívek adakozásától függ. Ezért bizalommal kérjük és várjuk idén is ado-
mányaikat. Bízunk benne, hogy továbbra is szívügyüknek tartják egyházunk, 
egyházközségünk, plébániánk sorsát és adományukkal támogatják. 
Ezért most levelünkhöz csekket is mellékelünk, hogy ezen egyszerű módon is 
lehetőségük legyen befizetni adományukat. Természetesen  közvetlen banki át-
utalással (OTP 11722003-20030267) vagy személyesen a plébánián, a sekres-
tyében a misék előtt vagy után is be lehet fizetni adományaikat, kinek-kinek 
anyagi lehetősége és nagylelkűsége szerint. 
   •   Az egyházi adó mértékével kapcsolatban hadd idézzem a Püspöki Kar 

felhívását miszerint a keresettel, nyugdíjjal rendelkező hívektől évi jöve-
delmük mindössze 1 % kéri. (Ez különbözik a az egyházaknak adható sze-
mélyi jövedelemadó 1 %-ától, amelyről az aktív keresők tudnak rendelkezni 
az adóbevallásuk során. Kérjük, ezt is tegyék meg. Technikai szám: 0011) 

   •   Templomunk és plébániánk iránti szeretetét és anyagiakban való további 
támogatását ismét megköszönve és továbbra is várva, Isten áldását kérjük 
a kedves testvérekre és családjukra. Minden hónapban egy szentmisét 
kifejezetten a hívekért és a családjaikért ajánlunk fel.

Kérjük, hogy ne vegye tolakodásnak levelünket, ha valaki nem a katolikus egyházhoz 
tartozik, vagy ha már rendezte egyházi hozzájárulását.

   2015. március 10.

 • • • 

Szeretettel és imádsággal:  Molnár Alajos plébános  
és az Egyházközség Képviselő Testülete


