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H I R D E T É S E I N K 
 2009. szeptember 6 - 13.  

 

1. Vasárnap (ma) fél 11-kor a szentmisét Bíró László 
püspök úr tartja, utána szentségi körmenet, előtte 10 
órától Rózsafüzér imádság a Rózsafüzér Társulat veze-
tésével.  

Újvárosban szombaton az 5 órás és vasárnap a 10 órás 
mise marad el, a Belvárosban pedig szombaton a 6 órás 
mise és vasárnap a 11 órás szentmise marad el a búcsú 
miatt. Szombaton este és vasárnap délelőtt jöjjünk a 
kápolnához misére.  

2. Az óvodai és az iskolai hittanra csak azokat kell 
beíratni, akik most kezdik a hittanra járást. Az isko-
lákban és a plébánián is a szülő jelezheti gyermekének 
hittanra való beíratását.  

Az iskolai és a plébánia hittan szeptember 7-én hétfőn 
kezdődik. A templomban az iskolai hirdetőtáblán van 
kirakva az órarend.  

A felnőttek számára a katekumenátus jövő hétfőn szep-
tember 14-én kezdődik az esti szentmise után ¾7-kor. 
Kérjük azon felnőtteket, akik szeretnének megkeresz-
telkedni, vagy első áldozásra illetve bérmálásra fel-
készülni jöjjenek el a plébániára.  

3. Szeptember 13-án, jövő vasárnap délután 3 órától Fa-
timai engesztelő imaóra lesz Hercegszántón a majdnem 
10 méteres szabadtéri Mária szobornál. Indulásjövő va-
sárnap délután fél 2-kor a Béla király térről, hazaér-
kezés kb. fél 8 körül. Akik jelentkeztek, kérjük a hét 
közepéig rendezni az útiköltséget.  

4. A belvárosi templomban a szokott módon 13-án vasár-
nap délután 5 órától lesz a Fatimai imaóra.  

5. Már előre hirdetjük, hogy október 10-én, szombaton 
délelőtt 9 órától medugorjei zarándokok találkozója 
lesz a Belvárosi templomban. Ennek a megbeszélése 
szeptember 10-én csütörtökön este 7 órától lesz a plé-
bánián, ahová szeretnénk meghívni a lelkiségi csopor-
tok vezetőit és a Képviselőtestületből a liturgikus és 
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vendéglátó és média csoport tagjait, hogy megbeszéljük 
a részleteket.  

6. Jövő szombaton az esti Rózsafüzér az esküvők miatt 
elmarad. Az esti misét szombaton Bíró László püspök úr 
tartja.  

7. Kedden délelőtt 10 órától folytatódik a baba –mama 
klub a plébánián délelőtt 10 órától fél 12-ig. A régi-
ek mellett szeretettel hívjuk és várjuk az új mamákat 
és babákat. A program a hirdetőtáblán olvasható, il-
letve a kisasztalkáról vihető.  

8. Szeretném megköszönni mindazoknak, akik a remetei 
búcsúval kapcsolatban, bármiben is segítettek. Köszö-
nöm az adományokat belföldről és külföldről is. Hadd, 
legyen szabad név szerint is megemlítenem a két nagy-
lelkű adakozónkat, akik Németországba kitelepített 
mözsiek, Ani és Elizabet Mekl, akik két éve is és most 
is 5 ezer euróval támogatták a kápolnát. Köszönöm a 
Schauber házaspárnak Mözsről, akik közvetíttek közöt-
tünk és múlt héten el is kísértek, hogy személyesen is 
megköszönjem a nagylelkű adományukat.  

9. Megérkezett az értesítés az Apeh-től, hogy 446.220,- 
Ft felajánlás jött össze az adózók 1%-ából. Így az 
alapítványnak összesen kb. 2 millió Ft-ja, van. Köszö-
nöm Halmai János lelkiismeretes szolgálatát, amit a 
Remete kápolna szebbé tételéért tesz.  

Bacsmai László 
Plébános 
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