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H I R D E T É S E I N K 
 2009. december 27 – 2010. január 3.  

 

1. Decemebr 27-én Szentcsalád vasárnapján (ma) lesz a 
jubiláló házasok megáldása Bíró László püspök úr rész-
vételével. Kérjük az 1, 5, 15 –és ötösével felfelé ju-
biláló házaspárokat, hogy jöjjenek el a 11 órás szent-
misére az első padokban foglaljanak helyett. A mise 
után a közösségi házban koccintásra várjuk a jubiláló-
kat, amihez bort és pogácsát a mise előtt lehet beadni 
a plébánián.  

2. Várjuk a jegyesek jelentkezését, akik jövőre szeret-
nének esküdni, hogy a hivatali időben jelentkezzenek a 
plébánián.  

3. A héten az első péntek újévre esik, ezért a betegek-
hez másnap első szombaton megyünk a szokott időben.  

4. December 31-én este 6 órakor lesz az év végi hála-
adás. A szentmise végén tesszük ki az Oltáriszentsé-
get, ez helyettesíti a csütörtöki Szentségimádást.  

5. Újévkor vasárnapi miserend lesz a Belvárosi templom-
ban. Az újvárosban a reggel fél 8-as mise elmarad.  

6. Újévkor délután 5 órától medjugorjei Szentségimádás 
lesz a Belvárosi templomban.  

7. Január 2-án szombaton az esti szentmise görög kato-
likus mise lesz, amelyet Bodogán László pécsi paróchus 
tart. Érvényes a mise a római katolikusoknak is, és 
azon a misén is áldozhatnak.  

8. Január 3–án, jövő vasárnap lesz vízkereszt ünnepe a 
¾9–es szentmise keretében lesz a vízszentelés. Ezen a 
vasárnapon gyűjtjük össze a két padtömb között azokat 
az adományokat, amelyeket az adventi önmegtagadás 
alatt összegyűjtöttünk az indiai gyermekotthon javára, 
ahol nagyon szegény körülmények között földön fekve él 
200 gyermek.  

 

9. Az árván maradt négy gyermeknek a templomban több 
mint 160 ezer Ft jött össze, amit a számukra elkülöní-
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tett számlára fizettünk be. Köszönjük minden adakozó-
nak.  

10. A Mustármag napközi boldog Újévet kívánva várja az 
új esztendőben is az 1 és 3 év közötti gyerekeket a 
katolikus óvoda épületében működő családi napközi böl-
csődéjébe.  

11. Már előre hirdetjük, hogy a szokásos egyházközségi 
farsangi összejövetelünk január 16-án lesz szombaton 
este 7 órától a közösségi házban. Kérem a sekrestyé-
ben, vagy a plébánián jelentkezzenek azok, akik sze-
retnének részt venni. A létszám korlátozott, a jelent-
kezési sorrendet tudjuk figyelembe venni.  

Bacsmai László 
Plébános 


