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H I R D E T É S E I N K 
 2010. január 31 –február 7.  

 

1. Továbbra is várjuk a jegyeseket, akik az idén sze-
retnének esküdni, hogy a hivatali időben jelentkezze-
nek a plébánián, hogy a február 9-én, kedden este fél 
7-kor kezdődő jegyes oktatásba be tudjanak kapcsolód-
ni.  

2. A héten első hétfő délután 5 órakor a Jézus Szíve 
Család imaórája lesz a kápolnában.  

3. Február 2-án, kedden Gyertyaszentelő Boldogasszony 
ünnepén a szentmise ¾8-kor kezdődik a katolikus isko-
lások részvételével. 7 órakor nem lesz szentmise. Este 
pedig az 5 órakor kezdődő szentmisére várjuk a kedves 
szülőket, hogy hozzák el gyermekeiket gyermek megál-
dásra.  

A Baba-Mama Klub keddenként 10 órától várja a kisgyer-
mekes anyukákat a plébánián. Program a kisasztalkán 
található.  

4. Február 2-án délután fél 4-kor lesz kántorunk kislá-
nyának, Bíborkának a keresztelője a szentmise kereté-
ben. Szeretettel várják a testvéreket.  

5. Február 3-án a reggeli és az esti szentmise kereté-
ben Balázs áldás lesz. Akik nem tudnak eljönni, azok 
jövő vasárnap a szentmise után részesülhetnek Balázs 
áldásban.  

6. Az Első Szeretet Karizmatikus Közösség február 3-án 
az esti szentmise után tartja havi összejövetelét. 
Feltétlenül számítunk minden közösségi tag megjelené-
sére.  

7. Első csütörtökön délután 1 és 6 óra között csendes 
Szentségimádás lesz a kápolnában.  

8. A héten első péntek, gyóntatás a szokott módon, dél-
előtt megyünk a betegekhez.  

9. Szombaton délután 5 órától ünnepélyes Rózsafüzér 
imádság lesz a templomban.  
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10. Jövő vasárnap délután 5 órakor medjugorjei Szent-
ségimádás lesz.  

11. Február 10-én, szerdán este fél 7-től egyházközségi 
gyűlés lesz, kérjük a Képviselőtestületi tagokat a 
sekrestyében, vegyék át meghívójukat.  

12. Február 6-án, szombaton délelőtt 10 órától 11.30-ig 
„Idesüss” iskolakóstolgató foglalkozás lesz a Katoli-
kus Iskolában.  

13. Február 10-én, szerdán nyílt napra hívjuk az érdek-
lődő szülőket, gyermekeket a Katolikus Iskolába.  

14. Jövő vasárnap, február 7-én gyűjtünk a Haiti-i 
földrengés túlélőinek megsegítésére.  

Bacsmai László 
Plébános 


