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H I R D E T É S E I N K 
 2009. december 20 - 27.  

 

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

2. 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.  

3. Reggel fél 7–kor kezdődnek a Rorate misék keddtől 
csütörtökig.  

4. Az árván maradt négy gyermeknek a két padtömb közöt-
ti faládikóba helyezhetik el adományaikat a vasárnap 
esti mise végéig 

5. A Karitász egymillió csillag gyertya akciójához le-
het csatlakozni.  Vasárnap (ma) a 11-es mise után kis-
asztalkánál lehet vásárolni jótékonysági céllal a 
gyertyákból, amellyel segítjük, a rászorulók karácso-
nyát. A többi misék előtt vagy utána sekrestyében le-
het vásárolni belőlük.  

6. Köszönjük azoknak, akik a templom nagytakarításában 
részt vettek.  

7. A karácsonyi ostyákat, amiket a kiengesztelődés je-
leként a szentestén használhatunk a családban, a sek-
restyében lehet átvenni, az ára helyett a templom ja-
vára fogadunk el adományt.  

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

9. Élő betlehemes Decsen. December 23-án, szerdán az 
evangéliumok alapján JÉZUS SZÜLETÉSÉT adják elő hitta-
nos gyerekek 14 órától, 15 és 16 órától pedig felnőt-
tek, korhű jelmezekkel, élő állatokkal a decsi katoli-
kus templom előtti Szent Erzsébet téren. Szeretettel 
vár minden érdeklődőt a decsi katolikus egyházközség.  
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10. December 24-én csütörtökön délután 4 órakor lesz a 
Karácsony előesti miséje lesz, benne pásztorjáték a 
katolikus iskolások előadásban. Hozzuk el gyermekein-
ket, unokáinkat. Az éjféli misék minkét templomban éj-
félkor lesznek. A Belvárosi templomban az éjféli mise 
előtt fél 12-től zenés áhítat lesz a templomi Szent 
Cecília kórus előadásában. Az ünnepek alatt mindkét 
templomban vasárnapi miserend lesz.  

11. December 27-én Szentcsalád vasárnapján lesz a jubi-
láló házasok megáldása Bíró László püspök úr részvéte-
lével. Kérjük az 1, 5, 15 és ötösével felfelé jubiláló 
házaspárokat, hogy jöjjenek el a 11 órás szentmisére 
az első padokban foglaljanak helyett. A mise után a 
közösségi házban koccintásra várjuk a jubilálókat, 
amihez bort és pogácsát a mise előtt lehet beadni a 
plébánián.  

12. Várjuk a jegyesek jelentkezését, akik jövőre sze-
retnének esküdni, hogy a hivatali időben jelentkezze-
nek a plébánián.  

13. Akik még nem rendezték az idei egyházadójukat, ké-
rem vigyenek csekket ami a két padtömb közötti kisasz-
talkánál és a főbejáratnál található.  

14. Már előre hirdetjük, hogy a szokásos egyházközségi 
farsangi összejövetelünk január 16-án lesz szombaton 
este 7 órától lesz a közösségi házban. Kérem a sekres-
tyében vagy a plébánián jelentkezzenek, azok szeretné-
nek részt venni.  

Bacsmai László 
Plébános 


