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H I R D E T É S E I N K 
 2009. szeptember 13 - 20.  

 

1. Az iskolai és a plébánia hittan szeptember 7-én hét-
főn kezdődött. A templomban az egyik hirdetőtáblán van 
kirakva az órarend. Az óvodai és az iskolai hittanra 
csak azokat kell beíratni, akik most kezdik a hittanra 
járást.  

A felnőttek számára az úgynevezett katekumenátus hét-
főn szeptember 14-én kezdődik az esti szentmise után 
3/4 7-kor. Kérjük azon felnőtteket, akik szeretnének 
megkeresztelkedni, vagy első áldozásra illetve bérmá-
lásra felkészülni jöjjenek el a plébániára.  

2. Szeptember 13-án (ma), vasárnap délután 3 órától Fa-
timai engesztelő imaóra lesz Hercegszántón a majdnem 
10 méteres szabadtéri Mária szobornál.  Indulás vasár-
nap (ma) délután fél 2-kor a Béla király térről, haza-
érkezés este fél 8 körül 

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

4. Amint már hirdettük, október 10-én, szombaton dél-
előtt 9 órától medugorjei zarándokok találkozója lesz 
a Belvárosi templomban. Erre sok szeretettel várunk 
mindenkit, nemcsak azokat, akik már voltak 
Medugorjéban. Ezentúl a vasárnapi esti mise előtt ¾6-
tól medugorjei Rózsafűzért imádkozunk a találkozó lel-
ki sikeréért. Akik szeretnének erre az alkalomra éde-
set vagy sósat sütni, jelezzék a plébánián vagy a sek-
restyében.  

5. Keddenként Baba–Mama Klub van a plébánián délelőtt 
10 órától fél 12-ig. A régiek mellett szeretettel hív-
juk és várjuk az új mamákat és babákat. A program a 
hirdetőtáblán olvasható, illetve a kisasztalkáról vi-
hető.  

6. A papság éve alkalmából, a papságért felajánlva za-
rándoklatot szervezünk 2009. október 3-án, szombaton 
Jászberénybe Csaba lelki vezetésével. Útközben többek 
között a kalocsai főszékesegyházat, a híres könyvtá-
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rat, a kecskeméti nagytemplomot, a ceglédi Magyarok 
Nagyasszonya kápolnát keressük fel. Jászberényben a 
Szentkút, a Szentkúti téri templom és más nevezetessé-
gek megtekintése után a Jász Múzeumban Lehel kürtjét 
nézzük meg. Útiköltség 3.500,- Ft, mely a belépőket is 
tartalmazza. Jelentkezni a plébánián és a sekrestyében 
lehet, részletes program a hirdetőtáblán olvasható. 
Jelentkezési határidő 2009. szeptember 25.  

7. A Szent Cecília templomi kórus szeptember 17-én 
tartja első próbáját az esti mise után a kishittan te-
remben. Várjuk a régi tagok mellett az új tagokat is, 
akiknek van jó hangjuk és hallásuk.  

8. Jövő hét végén lesznek a városban a szüreti napok a 
busz közlekedés ezért megváltozik, ezt kérjük figye-
lembevenni.  

Bacsmai László 
Plébános 
 


