Hirdetés 2018. február 11.
Évközi 6. vasárnap.
1. Ma a 10.30-kor kezdődő szentmise keretében kiszolgáltatjuk a betegek szentségét.
A szentség felvételének feltétele a szentgyónás és szentáldozás.
2. Gyöngyös-Felsővároson farsangi szentségimádási napokat tartanak vasárnap, hétfőn
és kedden. Vasárnap Bosák Nándor, hétfőn Buda Péter, kedden Fábri Kornél lesz a
szónok. Az alsóvárosi híveket mindhárom napon szeretettel várják a 16 órakor
kezdődő szentségimádásra is.
3. A Kolping Akadémia keretében Dr. Csókay András tart előadást „Idegsebészet és
misszió” címmel február 12-én, hétfőn 18 órától. Mindenkit szeretettel várunk.
4. Szabó Xavér testvér Biblikus estéket tart a plébániánkon. Az előadássorozat témája:
Jézus és az evangéliumok világa. A következő előadásra február 13-án, kedden 19
órai kezdettel kerül sor. Az előadás címe: A tisztaság határvonalai Jézus korában.
Mindenkit sok szeretettel várunk.
5. Február 14-én hamvazószerda, a Szent Negyvennap kezdete. Ezen a napon és a
jövő vasárnap minden szentmisén a bűnbánat jeleként hamvazásban részesítjük a
kedves híveket. Hamvazószerda szigorú böjti nap. Ezen a napon 18-60 éves korig
csak háromszor étkezünk, és egyszer lakhatunk jól. Nagyböjt péntekjein 14 éves
kortól a hústól való megtartóztatást rendeli el egyházunk önfegyelmezési, bűnbánati
cselekedetként. Ez alól a betegek, a nehéz fizikai munkát végzők és az üzemi
konyhán étkezők felmentésben részesülnek.
6. Keresztény Értelmiségiek Szövetsége sok szeretettel várja a kedves testvéreket a
következő programjára melynek időpontja február 15 csütörtök. Tervezett program:
18 órai kezdettel szentmise a kommunista diktatúra áldozataiért a Szent Bertalan
templomban. 18.45-kor tiszteletadás a Szent Bertalan templomban Bozsik Pál, ill. a
Ferences templomban Páter Kiss Szaléz emléktábláknál.
7. Nagyböjtben minden pénteken este 17 órától keresztúti ájtatosságot végzünk a
templomban.
8. Plébániai újságunk legújabb száma a padsorok között és a portán találhatók.
9. A padsorok között megtalálható a nagyböjti készület naptár, amely segíséget nyújt
abban, hogy Húsvét ünnepére lélekben minél jobban felkészüljünk.
10.A vállalkozóknak februárban kell leadniuk az adóbevallásukat. Kérjük, hogy aki
teheti a felajánlható első egy százalékot a Katolikus Egyház, a második egy
százalékot pedig a Gyöngyösi Ferences Műemlékekért Alapítvány javára ajánlja fel.
11. Szülői hittant indítunk azoknak a szülőknek, akiknek idén lesz vagy a
közelmúltban volt elsőáldozó a gyermeke. Az első alkalomra csütörtökön 16.30-kor
kerül sor a Szent Erzsébet teremben. Mindenkit sik szeretettel várunk!

