Hirdetés 2018. február 4.
Évközi 5. vasárnap
1. Ma a szentmisék után Balázs-áldásban részesítjük a híveket.
2. Hálaadásra hívjuk a kedves testvéreket! Köszönjük meg a teremtő Istennek P. Orbán Márk atyát,
aki 2018. február 6-án tölti be 75. életévét! Hívjuk a kedves testvéreket a hálaadásra, amelyre
születésnapján, február 6-án, a 18.00 órai szentmisében kerül sor. A szentmise után - az agape
keretében - lesz lehetőség személyes köszöntésre is.

3. Taizéi imaóra lesz templomunkban február 10-én szombaton 19.00-kor. Mindenkit sok szeretettel
várunk.

4. Azoknak a gyermekeknek, akik idén lesznek elsőáldozók, február 11-én, jövő vasárnap, a 9.00kor kezdődő szentmise keretében lesz a kiválasztás szertartása. Foglaljuk őket imáinkba!

5. A betegek szentmiséje február 11-én, vasárnap a 10.30-kor kezdődő szentmise keretében lesz,
amikor a betegek szentségét is kiszolgáltatjuk. A szentség felvételének feltétele a szentgyónás és
szentáldozás.

6. Gyöngyös-Felsővároson farsangi szentségimádási napokat tartanak jövő vasárnap, hétfőn és
kedden (február 11-, 12- és 13-án). Vasárnap Bosák Nándor, hétfőn Buda Péter, kedden Fábri
Kornél lesz a szónok. Az alsóvárosi híveket mindhárom napon szeretettel várják a délután 4 órakor
kezdődő szentségimádásra is.

7. Plébániai újságunk legújabb száma a padsorok között és a portán találhatók.
8. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a gyerek farsang szervezésében részt vettek, a
lebonyolítását vezették, és mindazoknak, akik a tombolát adományaikkal segítették.

9. Dr. Ternyák Csaba egri érsek a SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 1 %-ÁNAK
FELAJÁNLÁSÁHOZ: „Kedves Testvérek! Ezúton szeretnék köszönetet mondani híveinknek és
mindazoknak, akik az elmúlt esztendőben személyi jövedelemadójuk 1 %-áról úgy rendelkeztek,
hogy azt a Magyar Katolikus Egyház kapja meg, melynek a rendelkező nyilatkozaton
feltüntetendő technikai száma: 0011. A Magyar Állam ily módon lehetővé teszi, hogy az
állampolgárok az államnak fizetett adójuk 1 %-ával Egyházukat támogassák. Az így felajánlott
összeg arányos része az egyházmegyéhez kerül, amelyből az egyházközségek különféle
projektjeit tudjuk támogatni.
Az előző évekhez képest újdonság, hogy 2018. évtől kezdődően a bevett egyház technikai
számára szóló nyilatkozat újabb nyilatkozat beadásáig, vagy a nyilatkozat visszavonásáig
érvényes. A Magyar Katolikus Egyház részére idén megtett 1 % felajánlásáról szóló
rendelkező nyilatkozatok kiemelten fontosak, mert azok a következő években is érvényesek
lesznek.
Ezt az alkalmat használom fel arra, hogy köszönetet mondjak híveinknek a sokak által ma is
„párbér”-nek, vagy egyházi adónak nevezett önkéntes egyházi hozzájárulás befizetéséért. Ez
elsősorban az egyházközségek anyagi alapját, a működési költségeket és az adómentes
illetményeket hivatott biztosítani.

10.A második egy százalékot pedig aki teheti a Gyöngyösi Ferences Műemlékekért Alapítvány javára
ajánlja fel.

