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1. A mai naptól kezdődően egy héten keresztül tartós 
élelmiszereket gyűjtünk. A Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia ezzel kapcsolatos körlevelét a hirdetőtáblán 
olvashatjuk. 

 

2. Jövő vasárnap az esti szentmise után
zenés áhítatot tart: 
mutatják be. 

 

3. A nagyböjti időszakban
alamizsna–jócselekedet
szószéken kialakított jelképes kútból, mint az élet forrásából, 
emeltük ki a vödröt, amelyben szimbolikus vízcseppek vannak. 
A színes vízcseppeken van feltűntetve minden napra egy
feladat. Vegyük ki 
valósítsuk meg. A megtett jószándékok lapjait hozzuk vissza 
és tűzzük fel a szivárványt jelképező ívre, a megfelelő színek 
sorába. A legfölső sorban piros vízcseppek lesznek, alatta 
narancssárgák, majd citromsárgák, utá
végül az utolsó sort rózsaszín vízcseppek fogják alkotni. 
Nagyon bízunk abban, hogy jócselekedeteink által húsvétra 
szép szivárvány feszülhet a kút felett. 

 

4. Csütörtökönként az esti szentmise után ½ 8
szentségimádás van t
lehetőséggel. 
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mai naptól kezdődően egy héten keresztül tartós 
élelmiszereket gyűjtünk. A Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia ezzel kapcsolatos körlevelét a hirdetőtáblán 

esti szentmise után templomunk kórusa 
zenés áhítatot tart: Pergolesi, Stabat Mater

nagyböjti időszakban az imádság, a böjt–
jócselekedet gyakorlására hívunk mindenkit

szószéken kialakított jelképes kútból, mint az élet forrásából, 
emeltük ki a vödröt, amelyben szimbolikus vízcseppek vannak. 
A színes vízcseppeken van feltűntetve minden napra egy
feladat. Vegyük ki a vödörből nagyböjti javaslatokat és 
valósítsuk meg. A megtett jószándékok lapjait hozzuk vissza 
és tűzzük fel a szivárványt jelképező ívre, a megfelelő színek 
sorába. A legfölső sorban piros vízcseppek lesznek, alatta 
narancssárgák, majd citromsárgák, utána zöldek, kékek, lilák 
végül az utolsó sort rózsaszín vízcseppek fogják alkotni. 
Nagyon bízunk abban, hogy jócselekedeteink által húsvétra 
szép szivárvány feszülhet a kút felett.  

Csütörtökönként az esti szentmise után ½ 8
szentségimádás van templomunkban szentgyónási 

mai naptól kezdődően egy héten keresztül tartós 
élelmiszereket gyűjtünk. A Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia ezzel kapcsolatos körlevelét a hirdetőtáblán 

templomunk kórusa 
Pergolesi, Stabat Mater című művét 

–lemondás és az 
hívunk mindenkit. A 

szószéken kialakított jelképes kútból, mint az élet forrásából, 
emeltük ki a vödröt, amelyben szimbolikus vízcseppek vannak. 
A színes vízcseppeken van feltűntetve minden napra egy-egy 

a vödörből nagyböjti javaslatokat és 
valósítsuk meg. A megtett jószándékok lapjait hozzuk vissza 
és tűzzük fel a szivárványt jelképező ívre, a megfelelő színek 
sorába. A legfölső sorban piros vízcseppek lesznek, alatta 

na zöldek, kékek, lilák 
végül az utolsó sort rózsaszín vízcseppek fogják alkotni. 
Nagyon bízunk abban, hogy jócselekedeteink által húsvétra 

Csütörtökönként az esti szentmise után ½ 8-ig csendes 
emplomunkban szentgyónási 



5. Előre hirdetjük, hogy Két hét múlva, pénteken (március 31-én) 
az esti szentmise után a keresztutat az Epreskertben fogjuk 
tartani.  

 

6. Két hét múlva április 1-én, szombaton Hűvösvölgyben a 
Szociális Testvérek Társulatának házában szervezünk 
nagyböjti lelkinapot. Jegyezzük fel előre az időpontot, és 
minél többen vegyünk részt plébániánk eseményén. Találkozunk 
a templom előtt 9 órakor. 

 
7. Az idei évtől sokaknak az adóbevallását a NAV készíti el. 

Ebben az esetben se feledkezzünk el rendelkezni a személyi 
jövedelemadó 2x1%-ról, amit kizárólag az EGYSZA nevű 
nyomtatványon tehetünk meg papír alapon, vagy elektronikus 
formában. Az egyik százalékot Magyar Katolikus Egyháznak 
ajánljuk (technikai szám 0011,) a másikkal meg templomunkat, 
a Szent Család Alapítványt segítsük (adószám: 18061488-1-
42). Hátra kitettünk kis szórólapokat, amelyet elvihetünk, 
hogy a technikai számot valamint az adószámot át tudjuk 
vezetni az EGYSZA nevű nyomtatványra. Akkor is 
rendelkezzünk a személyi jövedelemadóról, ha bizonyos 
kedvezmények miatt nulla forint (pl. családi adókedvezmény), 
mert a „nullás” bevallás is számít. 

 
8. Vasárnap a 10 órás szentmise végén a templom kapujában 

rejtvényt osztunk a kisebbeknek, amit a következő vasárnap a 
szentmise kezdetéig dobhatunk be a rejtvényládába. A 
megfejtők a szentmise végén jutalomban részesülnek. 

 


