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Legyünk élő, misztikus közösség, egységben egymással és Jézussal, evangelizáló, befogadó ház, jel, a 

tanítványság útján járva, Isten országát építve! 

 Szeretettel köszöntjük a kedves Testvéreket, 2023.01.22-én,  
évközi 3. vasárnapon! 

1. Minden hétköznap 7-17 óráig Szentségimádás van a Belvárosi templomban. Aki szívesen 
vállal egy-egy órát, a hátul kitett lapon legyen kedves feliratkozni. Azokat, akik nem 
iratkoztak fel, őket is szeretettel hívjuk, hogy napközben akár néhány percre jöjjenek be 
a templomba. 

2. Várjuk azon jegyespárok mielőbbi jelentkezését a Belvárosi plébánián, akik ebben az 
évben szeretnének templomainkban házasságot kötni. 

3. Február 13-19. között a Belvárosi Plébánián is megszervezésre kerül a házasság hete. 
Szeretettel várjuk a házaspárokat, elkötelezett párkapcsolatban élőket! Az idei év 
mottója: Szeretetbe kapaszkodva. A Belvárosi templomban február 13-án, hétfőn 17 
órakor szerelmesek miséje lesz, ezt követően Gáspár István atya tart előadást 18 órától. 
Február 16-án, csütörtökön 18 órakor Gorove László és felesége Gorove Kriszta 
előadására várunk minden érdeklődőt! Előadásuk címe: Hálószobatitkok a Bibliában. 
Február 19-én, vasárnap a 17 órai szentmisében lesz lehetőség a házassági fogadalom 
megújítására, a szentmisét követően szeretettel várjuk a házaspárokat, családokat a 
Plébánián közös pezsgős koccintásra.  

4. Február 17-19. között férfi lelkigyakorlatot tart István atya Máriabesnyőn. Minden 
érdeklődőt szeretettel vár! A jelentkezés nála történik.  

5. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége szolnoki csoportjának szervezésében 2023. január 
30-án, hétfőn 17:30 órakor „ EL CAMINO”- avagy egy középkori zarándokút 21. századi 
zarándok szemével, Nagy Márta a szolnoki Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és 
Gimnázium tanára tart vetített képes előadást a Várplébánia előadó termében. A belépés 
díjtalan. Mindenkit szeretettel várnak! 
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Eseménynaptár 2023. január-augusztus – Belvárosi Plébánia 

február 13-19. Házasság hete „Szeretetbe kapaszkodva” (helyszín: Belvárosi templom) 
- febr. 13.   17 óra Szerelmesek miséje 
- febr. 13.  18:00 István atya előadása  
- febr. 16.  18 óra Gorove László és Gorove Kriszta „Hálószobatitkok a Bibliában” c. 

előadás 
- febr. 17-19.  Férfi lelkigyakorlat Máriabesnyőn 
- febr. 19.  17 órai szentmisében házassági fogadalom megújítás. A szentmise után 

közös pezsgős koccintás a Plébánián a házaspárokkal, családokkal.  

március 17.  Apák napja  

március 18.   Gyerekek és felnőttek nagyböjti lelkinapja a Belvárosi Plébánián 

március 25.  17 órai szentmisében kismamák megáldása Gyümölcsoltó Boldogasszony 
ünnepén a Belvárosi templomban  

április 14-16. Jegyes hétvége a Belvárosi Plébánián 

április 21-23. Női lelkigyakorlat Cserkeszőlőn 

május 14.  Elsőáldozás a Belvárosi templomban 

május 20.   Nagymarosi Ifjúsági Találkozó, egyben rorate jutalom kirándulás 

május 27.   Pünkösdi virrasztás a Tisza-parton 

május 29.   Pünkösdhétfő, Egyházközségi Majális 

június 11.   Úr Napja 

június 19-21. Plébániai hittantábor   

június 24.  Múzeumok éjszakája 

június 30-július 2.  Apa-fia kenuzás 

augusztus 13. Vacsora Fehérben a Kossuth téren 

augusztus 14-18. Családtábor Balatonszárszón 


