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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, 2023.01.29-én,  
évközi 4. 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 2-án, csütörtökön Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe lesz. A Belvárosi és a 
Vártemplomban 17 órakor lesz szentmise.  

4. Február 4-én, szombaton 10 órakor ovis mise lesz a Belvárosi templomban.  

5. 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.  

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

7. A Szent Erzsébet Karitász Csoport megnyitja irodáját. Segíthetünk? Kérem, jelezzen felénk emailben, a 
caritasszolnok@gmail.com címen vagy személyesen hétfőn és csütörtökön 10-12 óra között a Belvárosi 
Plébánia Cserkészházában. Önkénteseink felveszik Önnel a kapcsolatot! 

8. A Szent Erzsébet Karitász Csoport átmenetileg ruhaadományt nem tud fogadni, tárolása megnehezíti a 
szükséges adományok kezelését. Célzott ruhaadományozást továbbra is végzünk, kérjük, kövesse 
felhívásainkat plébániánk hírlevelében, illetve Karitász Szolnok Facebook csoportunkban. Pénzbeli 
adományaikkal is támogathatják a segítő, karitatív szolgálatot. Adományaikat az alábbi számlaszámra 
utalhatják: 11745004-20114026-00000000 (OTP Bank). Köszönjük minden jószándékú ember, 
vállalkozás és szervezet segítségét! 
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2021-2022 évben beadott, megvalósított és folyamatban lévő pályázatok 

BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ ZRT. 

Belvárosi Plébánia: Befejező munkálatok: EEÖR-KP-1-2021/1-001969 

Támogatási összeg: 14 814 375 Ft, amely összeg megoszlik: 

- 7,5 millió Ft Rendház belső udvar ablakainak cseréjére 

- 7 314 375 Ft Belvárosi templom szentély díszüveg ablakainak restaurálására 

Várplébánia: A felújítás során elmaradt munkák befejezése: EEÖR-KP-1-2021/1-001953 

Támogatási összeg: 15 millió Ft, amely összeg megoszlik: 

- 7,5 millió Ft a Vártemplom díszüveg ablakainak restaurálására 

- 7,5 millió Ft a Vártemplom orgonájának restaurálására 

Cserkészház parkettájának felújítása: CP/10996/2021 

Támogatási összeg: 1,3 millió Ft 

A Szent Család- a családok szentsége családtábor: EKCP-KP-1-2022/3-000118 

Támogatási összeg: 400 000 Ft 

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ NKA NEMZETI KULTURÁLIS ALAP: 

Belvárosi Templom orgonájának restaurálása, tisztítása: A2027/N5089 

Támogatási összeg: 3,2 millió Ft 

Belvárosi Templom toronysisakjának megerősítésére: 2077136/328 

Támogatási összeg: 6 millió Ft 

KISFALUDY TURISZTIKAI FEJLESZTŐ NONPROFIT ZRT. 

Zarándokszállás kialakítása a Várplébánián: ET-2021-02-011 

Támogatási összeg: 27 016 740 Ft 

Zarándokszállás kialakítása a Ferences Kolostorban: ET-2021-02-012 

Támogatási összeg: 27 334 478 Ft 

 

Hálával és szeretettel köszönjük a megvalósításban résztvevő munkatársak szakmai segítségét, az önkéntes 
testvérek és a kivitelező cégek lelkiismeretes munkáját! 


