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Krisztus feltámad! 

ALLELUJA! 
 

A mai nap örömét akkor élhetjük át legteljesebben, ha a nagyböjtben előkészítettük 
szívünket, lelkünket, ha virágvasárnap együtt vonultunk be Jézussal Jeruzsálembe, ha  
közösen emlékeztünk újra nagycsütörtökön az utolsó vacsora csodálatos eseményeire, ha 
nagypénteken együtt szenvedtünk és haltunk meg Jézussal, ha el tudtunk csöndesedni a 
nagyszombati szent sír előtt, és mindennek koronájaként húsvét vigíliáján, szombat éjjel 
közös szertartásokkal és szentmisével együtt örvendeztünk Krisztus feltámadásának! 
Adjunk hálát és mondjunk köszönetet egymásnak, mert mindannyian hozzájárultunk az 
ünneplés fényéhez! 
Ezzel az örömmel éljük tovább keresztény életünket és tudatosítsuk magunkban ezt a 
mondatot: 

Jézus él! 
 

Heti hirdetéseinkből: 

húsvétvasárnap 

 Kedden 18
00

-tól katekumen csoport a Jézus 

Szíve Plébánián. 

 A héten első péntek lesz! 9
00

-12
00

-ig 

beteglátogatás! 

 Jövő vasárnap délelőtt 10
00

-ra várjuk az IMT-s 

azaz Ifjúsági Missziós Társulat fiataljait a 

plébániára! 

 Ugyanazon a vasárnapon az Isteni 

Irgalmasság ünnepe lesz! Vendégünk Balogh 

Gyula miskolci plébános 15
00

-tól Irgalmasság 

imaórája, utána a szentmise 16
00

-tól kezdődik! 

Erre az alkalomra a szokott módon készülünk, 

ezért kérjük a testvéreket, hogy aki tud és ideje 

is engedi, egy kis süteményt hozzon, hogy 

meg tudjuk vendégelni a hozzánk látogatókat. 

A felajánlásokat vasárnap reggel 9
00

-tól várjuk 

itt a templomban. 

 

 

 Jövő héten szerdától, minden csoport folytatja 

munkáját: 

o szerda: NET hittan és VET megbeszélés 

o csütörtök: házaskurzus 7. alakalom 

o péntek: gyerekénekkar, ifi hittan 

o szombat: bérmálkozásra készülők 

 A jegyes kurzus következő alkalma április 6. a 

Jézus Szíve plébánián. 

Szentmisék, igeliturgiák a héten 
T=Szűz Mária Szeplőtelen Szíve plébániatemplom, 

K=Szent Erzsébet kápolna 

 

 márc. 28. (h) 1100 K szentmise 

 márc. 30. (sze) 1630 K szentmise 

 márc. 31. (cs) 1545 T igeliturgia  

 ápr. 1. (p) 1630 T szentmise 

 ápr. 3. (v) 1100 K szentmise  

 ápr. 3. (v) 1600 T szentmise 


