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

 

1. A lelkigyakorlat utolsó estéje vasárnap lesz, előtte 
délután 5 órától gyóntatás. Vasárnap (ma) a délelőtti 
misék alatt is lesz lehetőség gyónni nemcsak a Belvá-
rosi, hanem az Újvárosi templomban is. Kérem, használ-
juk ki a lehetőséget és ne az ünnepekre hagyjuk.  

2. Vasárnap (ma) délután fél 3-tól Házas hétvégések Ad-
venti találkozója lesz a közösségi Házban.  

3. Jövő évi kalendáriumokat és naptárakat árusítunk a 
mise előtt és után a főbejáratnál.  

4. Azon betegeket, akik szeretnék elvégezni a karácso-
nyi szentgyónásukat, kérjük bejelenteni a sekrestyében 
vagy a plébánián. A betegekhez december 22-én jövő 
kedden 9 óra után megyünk.  

5. Reggel fél 7–kor kezdődnek a Rorate misék keddtől 
szombatig.  

6. A Szikra és az Első Szeretet Karizmatikus Közösség 
hagyományos karácsonyi közbenjáró imaszolgálatát de-
cember 19-én, szombaton ajánlja fel a testi- és lelki 
betegek gyógyulásáért a közösségi házban délután 1/2 4 
órától este 6 óráig.  Mindenkit szeretettel várnak.  

7. A Szent József Katolikus Általános Iskolában félár-
ván maradt egy testvérpár, akiknek még van két kisebb 
testvérük. A család megsegítésére, a gyermekek isko-
láztatására jótékonysági estet szervezett az iskola a 
Művészetek Házában. Köszönjük az adakozóknak, de aki 
oda nem tudott elmenni, viszont szeretne segíteni az 
árván maradt négy gyermeknek a két padtömb közötti fa-
ládikóba helyezhetik el adományaikat egész héten a jö-
vő vasárnap esti mise végéig 

8. A templom nagytakarítása december 18-án, pénteken a 
reggeli szentmise után lesz amelyre sok szeretettel 
várunk más segítőket is a megszokott takarítókon kí-
vül.  
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9. Egymillió csillag a szegényekért nemzetközi 
szolidarítási akcióhoz hazánk idén is csatla-
kozik, amelynek célja az összetartozás 
szellemének, az emberi szolidaritás érzésének 
erősítése. A Karitász egymillió csillag 
gyertya akciójához lehet csatlakozni. Jövő 
vasárnap főleg a 11 mise után lehet vásárolni 
jótékonysági céllal a gyertyákból amellyel 
segítjük, a rászorulók karácsonyát.  

10. Jövő vasárnapra ígérte Teodóz atya, hogy elhozza a 
karácsonyi ostyákat, amiket a kiengesztelődés jeleként 
a szentesén használhatunk a családban. A főbejáratnál 
lehet belőle vinni, az ára helyett a templom javára 
fogadunk el adományt.  

11. A Liszt Ferenc Pedagógus Kórus Karácsonyváró hang-
verseny ad a Belvárosi templomban jövő vasárnap este 7 
órakor az esti szentmise után. Sok szeretettel várunk 
mindenkit.  

Bacsmai László 
Plébános 


