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Hirdetések  
 
1. Szent József ünnepéhez kötve, március 20-án, vasárnap a délelőtt 10 órai szentmisében imádkozunk az édesapákért és a 
családokért, valamint a szentmise végén megáldjuk az édesapákat. Minden édesapát, és nagyapát szeretettel hívunk, várunk! 
2. Tartósélelmiszert gyűjtünk szegényeinknek húsvétra március 7-14 között a Jézus Szíve oltárnál. Minden adományt hálásan 
köszönünk!  
3. Pénteken, 12-én, du. 17.00 órakor keresztutat járunk. A negyedik alkalmon a Hittanos és Ministráns csoport tagjaival imádkozha-
tunk. 
4. Pénteken 12-én 16 órára közös imára hívjuk a Rózsafüzér társulat tagjait a Szent Erzsébet teremben. 
5. Pénteken, 12-én, 18.30-kor az Oratóriumban „Az erőtlenségben van az erő - Gyengéd apa”címmel tart előadást, P. Lukovits Milán, 
a Mária Rádió programigazgatója a ferences esték következő alkalmával. 
6. Hálásan köszönjük a múlt vasárnapi perselyadományokat, melyeket a ferences oktatási- és nevelési intézmények javára gyűjtöttek 
a kedves hívek. Összesen, 159 400 Ft-ot továbbítottunk. 
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A ferences oktatási-nevelési intézmények II. 
 
Intézményeink sorában különleges helyet foglal el a 
gyöngyösi Autista Segítő Központ, melynek általános 
iskolájában 42 gyermeket nevelnek és gondoznak. 
Többségük bentlakó, mivel az ország egész területéről  
befogadnak autizmus spektrumzavarral jellemezhető 
gyermekeket. Különleges szakértelemmel, állandó 
odafigyeléssel és nagy szeretettel gondozzák és nevelik 
a gyermekeket, hogy minden egyes tanítványunk 
képes legyen a környezetébe integrálódni. 

 
A budapesti Testvérkék Ferences Óvoda bázisát a 
pasaréti ferences plébánia közössége jelenti.  
Nagy hangsúlyt fektetnek a művészeti nevelésre, az  

 
ökotudatos szemlélet átadására. Barátságos, bizton-
ságos, kiegyensúlyozott óvodai légkört biztosítani. 
 
Collegium Seraphicum – Pécs 
 
Az egykori ferences kolostor épü-
lete 1720-1760 között épült. A ma 
működő kollégium épületét negy-
ven év alatt építették föl a ferences 
szerzetesek.  
A Ferences Rendtartomány 1998. 
január 1-jétől vette át az egyház-
megyétől a kollégium fenntartá-
sát. 
 

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola 
 
2000 óta 3 rend (bencés, ferences, piarista) fenntartá-
sában működő, elsősorban szerzetesek képzésére sza-
kosodott felsőfokú oktatási intézmény. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assisi Szent Ferenc Kollégium – Szombathely 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kollégium Szombathely belvárosában a 18-25 év 
közötti fiatalok számára kínál a kollégium inkább ott-
hont, mint szálláshelyet. Közösségi- és mentorprog-
rammal, egyéni fejlesztési lehetőségekkel, kulturális, 
lelkiségi és sport programokkal várja az érdeklődő-
ket. 
 
Útszéli keresztek címmel pályázatot 
nyújtottunk be a torony alatti ke-
resztünk felújítására a Vas Megyei 
Horvát Kisebbségi Önkormányzattal 
közösen. 
 
 
 
A Szent Márton utcai korábbi színháztermünk tető-
szerkezetének javítására és cserepezésére a vállal-
kozótól megkaptuk az árajánlatot (9Mft). Az elmúlt 
évben elnyert pályázat 4 Mft-jához kértük az Egyház-
megye segítségét.  
 
 
 

Március 7. 
Nagyböjt 
3. vasár-

napja

Kiv 20,1-
17; 

1Kor 1,22-
25 

 
Csakis a Teremető tud Megváltó lenni. Egy közös örömteli programot 

szervezek szeretteimnek.

 
 

Március 8. 
hétfő 

 
2Kir 5,1-

15a; 
Lk 4,24-30

A megcsinált dolog lényege szerint halott, ily módon… kiviláglik, 
hogy az a civilizáció, amely a megcselekvés és a hatalom javára le-
mond a létről, valójában a halál civilizációja… Nem egy szempil-
lantás alatt lejátszódó balesetről van itt szó, hanem arról, hogy 

átadjuk magunkat a halál uralmának és fennhatóságának.

Figyelmes leszek szavakra, a rám 
vonatkozó jelentésükre, és arra is, 

amit nem mondanak ki – és nekem 
szólnak.

 
 

Március 9. 
kedd 

 
Dán 3.25. 
34-43; Mt 
18,21-35.

 
 Isten nem egy koncentrációs tábor fölött uralkodik, ahol a roko-
nokra is kiterjed a büntetőjogi felelősség. Ő a szeretet szabad Is-

tene, aki mindenkit nevén szólít.

Gyakorolom az elengedés 
művészetét.

 
Március 10. 

szerda 

MTörv 
4,1.5-9; 
Mt 5,17-

19..

A Fiú olyasvalaki, akit létében valaki más felől határozunk meg. Ő, 
aki gyökereinél viszony és viszonyban állás, helyreállítja a viszonyo-

kat, újra létrehozza a kapcsolatokat.

Szánok időt arra, hogy kapcsola-
taim jellegét és minőségét újra-

gondoljam és rendezzem.

 
Március 11. 
csütörtök 

Jer 7,23-
28; 

Lk 11,14-
23

A bűn… a „teremtésnél” is jobban elhallgatott témája lett kor-
unknak.  A vallásos igehirdetés megannyi módon igyekszik kike-

rülni.

Mit jelent az én életemben: életha-
zugság? Szembe nézek megalku-

vásaimmal.

 
Március 12. 

péntek 

Oz 14,2-
10; 
Mk 

12,28b-34.

A kert egy olyan világ képe, amely nem vadon, veszély és fenye-
getés, hanem otthon az ember számára, amely biztonságosan ma-
gába zár, táplál és hordoz.  A kert… a Lélek vonásait viseli magán, 

egy világ, amely a Teremtő akaratának megfelelően jött létre.

A mai keresztutat azokért imádko-
zom, akikről úgy gondolom, hogy 

nekem ártanak.

 
Március 13 

szombat 
Óz 6,1-6; 

Lk 18,9-14.

Aki maga akar Isten lenni, aki senkitől nem szeretne függni, aki nem 
akar semmilyen határt elismerni, nem akar mérlegre kerülni, az 

természetszerűleg a másik embert is határnak, konkurenciának, fe-
nyegetésnek tartja.

Nagyböjt hátralevő napjaiban ke-
rülöm a másokkal való összehason-

lítgatást.


