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1. Ma nagyböjt ötödik vasárnapja, népies nevén 

van. A hagyományoknak megfelelően lila lepellel takartuk le a 

kereszteket. 
 

2. Pénteken este a keresztut

A szentmise után közösen sétálunk át a kálváriához. Az 

ájtatossághoz hozzunk magunkkal gyertyát.

elmélkedéseket a képviselőtestület tagjai fogják olvasni. 
 

3. Szombaton a hónap 13. napja. Az esti szentmise mellett a déli 

Rosa Mistyca szentmisét is szokott módon megtartjuk. 
 

4. Jövő vasárnap Virágvasárnap

Epreskertben barkaszenteléssel kezdjük

vonulunk át templomunkba, megeleveníteni Krisztus 

kínszenvedését. 
 

5. Nagyböjt péntekein reggel 7

szentmise. Az esti szentmise után
 

6. Előre hirdetjük, hogy 

zarándoklatra-kirándulásra megyünk 

helységeket fogjuk felkeresni. 

összeget: 2800 Ft-ot kérnénk, de többletfizetést elfogadunk. 

Tájékoztatót átvenni a háts

sekrestyében illetve az irodában 
 

7. Plébániánknak Balatonakarattyán

amit kedvezményes

Jelentkezni az irodában illetve a gondnoknál lehet.
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nagyböjt ötödik vasárnapja, népies nevén 

van. A hagyományoknak megfelelően lila lepellel takartuk le a 

keresztutat az Epreskertben fogjuk tartani. 

A szentmise után közösen sétálunk át a kálváriához. Az 

ághoz hozzunk magunkkal gyertyát.

elmélkedéseket a képviselőtestület tagjai fogják olvasni. 

Szombaton a hónap 13. napja. Az esti szentmise mellett a déli 

Rosa Mistyca szentmisét is szokott módon megtartjuk. 

Jövő vasárnap Virágvasárnap. A 10 órás sze

barkaszenteléssel kezdjük. Onnan közösen 

vonulunk át templomunkba, megeleveníteni Krisztus 

Nagyböjt péntekein reggel 7-kor és este 6

esti szentmise után imádkozzuk a 

Előre hirdetjük, hogy április 27-én, szombaton 

kirándulásra megyünk Kalocsa, Hajós, Tass

helységeket fogjuk felkeresni. Hozzájárulásként, jelképes 

ot kérnénk, de többletfizetést elfogadunk. 

Tájékoztatót átvenni a hátsó asztalról; j

sekrestyében illetve az irodában az összeg befizetésével lehet.

Balatonakarattyán nagyméretű pihenőháza van, 

kedvezményesen kínálunk híveinknek 

Jelentkezni az irodában illetve a gondnoknál lehet.

nagyböjt ötödik vasárnapja, népies nevén feketevasárnap 

van. A hagyományoknak megfelelően lila lepellel takartuk le a 

ben fogjuk tartani. 

A szentmise után közösen sétálunk át a kálváriához. Az 

ághoz hozzunk magunkkal gyertyát. Az 

elmélkedéseket a képviselőtestület tagjai fogják olvasni.  

Szombaton a hónap 13. napja. Az esti szentmise mellett a déli 

Rosa Mistyca szentmisét is szokott módon megtartjuk.  

10 órás szentmisét az 

. Onnan közösen 

vonulunk át templomunkba, megeleveníteni Krisztus 

kor és este 6-kor is van 

imádkozzuk a keresztutat. 

, szombaton buszos 

Kalocsa, Hajós, Tass 

Hozzájárulásként, jelképes 

ot kérnénk, de többletfizetést elfogadunk. 

ó asztalról; jelentkezni a 

az összeg befizetésével lehet. 

nagyméretű pihenőháza van, 

en kínálunk híveinknek nyaralásra. 

Jelentkezni az irodában illetve a gondnoknál lehet. 



8. Legtöbbünk adóbevallását a NAV készíti el. Az egyházaknak 

felajánlott tavalyi 1%-os rendelkezés idén is érvényes, de a 

második egy százalékról minden évben újból rendelkeznünk 

kell. Ne feledkezzük el ellenőrizni Magyar Katolikus 

Egyháznak szóló felajánlásunkat (technikai szám 0011,) a 

második egy százalékkal meg templomunkat, a Szent Család 

Templom 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 

(pl. családi adókedvezmény), nulla forint mert a „nullás” 

bevallás is számít. 

 
 

  


