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NAGYBÖJTI LELKIGYAKORLAT ZSOMBÓN 

Március 10-én, 11-én 18:00 órától, valamint március 12-
én 11:00 órától ismét nagyböjti lelkigyakorlat lesz temp-
lomunkban! 

A tanításokat mindhárom napon Pálfai Zoltán atya, 
Makó város plébánosa mondja. 

Pénteken este és vasárnap délelőtt Szentmise, szomba-
ton este pedig hagyományosan face2Face, zenés imaest 
keretében tartjuk lelkigyakorlatunkat. 

Szombaton a tanítás mellett Tarjányi Anita testvérünk 
tanúságtételét is meghallgathatjuk. 

Szombaton és vasárnap a zenei szolgálatot a Jelenlét ze-
nekar látja el. 

Pénteken és szombaton 17:00 órától gyónási lehetőség 
is lesz! 

Nagy szeretettel várunk mindenkit! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TE IS MEGAJÁNDÉKOZHATOD FERENC PÁPÁT! 

A napokban megerősítették a hírt, a szentatya valóban 
Magyarországra látogat, mégpedig április 28. és 30. kö-
zött. 
Mint azt Veres András püspök, a Magyar Katolikus Püs-
pöki Konferencia elnöke írta az MKPK hivatalos közlemé-
nyében:  
„Imádságos lélekkel készüljünk a Szentatyával való talál-
kozásra és közösen tegyünk tanúságot arról, hogy Krisz-
tus a jövőnk.” Ezért a Szent István Intézet is csatlakozik a 
Dicsőítő Sziget kezdeményezéséhez, melyben arra hívják 
a híveket, hogy március 13-án, Ferenc pápa megválasz-
tásának 10. évfordulóján imádkozzunk el egy-egy Üdvöz-
légy imádságot a szentatyáért. 

Mit kell tenni? 

Az ajándékozókat arra kérik, ki-ki regisztráljon a meg-
adott linken szereplő térképen, melyen egy gyertya fog 
megjelenni, azt mutatva, itt is imádkoztak a pápáért. (Az 
oldal angol nyelvű, ez azonban senkit ne ijesszen meg, 
csupán azt szükséges megadni, hogy hány Üdvözlégyet 
mondunk el március 13-án erre a szándékra, illetve az 
üres négyzeteket kell kipipálni. Más adatot nem szüksé-
ges megadni, a rendszer automatikusan érzékeli a he-
lyet, és elhelyezi a kis gyertyát oda, ahol épp tartózko-
dunk.) 
(Forrás: https://tinyurl.com/SzentIstvanIntezet) 
 

VASÁRNAP 

03.05. 

 
11:00 
17:00 

NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA 
Szilárd család élő és +tagjaiért 
Engesztelő imaóra 

CSÜTÖRTÖK 

03.09. 

8:30 Szentmise a Rózsafüzértársulat élő 
és elhunyt tagjaiért 

PÉNTEK 

03.10. 

8:00 
17:00 
18:00 

Igeliturgia 
Keresztút, gyóntatás 
Lelkigyakorlat 1. nap 

SZOMBAT 

03.11. 

17:00 
18:00 

Gyóntatás 
Lelkigyakorlat 2. nap (face2Face 
zenés imaest) 

VASÁRNAP 

03.12. 

 
11:00 
16:00 
17:00 

NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA 
Lelkigyakorlat 3. nap 
Görögkatolikus Szentmise 
Engesztelő imaóra 


