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H I R D E T É S E I N K 
 2010. március 28 – április 4.  

 

1. Nagypénteken délelőtt 9.30 órakor Keresztúti ájta-
tosság lesz a Remetén. Amennyiben zuhog az eső akkor a 
Belvárosi templomban.  

2. A nagycsütörtöki lábmosáshoz is kérünk férfiakat, 
hogy jelentkezzenek a sekrestyében.  

3. A Szentföld katolikus templomainak javára egy kicsi-
vel több, mint 50 ezer fotint jött össze. Minden ada-
kozónak köszönjük.  

4. A szegénység elleni küzdelem éve alkalmából szerve-
zett gyűjtés eredménye: 140 kg élelmiszer és 35.000,- 
Ft, melyet a Karitász élelmiszervásárlásra költ. Kö-
szönjük a hívek nagylelkű adakozását.  

5. Kérjük, hogy jelezzék a sekrestyében vagy a plébáni-
án azon betegek nevét és címét, akik szeretnének Hús-
vétra gyónni, áldozni. Hozzájuk nagykedden március 30-
án délelőtt megyünk.  

6. Húsvéti képeslapok és a jövő havi Adorémus kapható a 
két padtömb közötti kisasztalkánál. A családunk újág 
is elkészült, ami szintén onnan vihető. Köszönjük 
mindazoknak, akik írtak bele és kiadásával fáradoztak.  

7. Húsvéti nagytakarítás a templomban március 30-án, 
kedden a reggeli szentmise után fél 8-tól lesz. A meg-
szokott takarítókon kívül kérünk más segítséget is.  

8. A szent 3 nap alatt a következő a miserend: 

Nagycsütörtökön este 6 órakor lesz szentmise lábmosási 
szertartással. Az esti szertartás utáni virrasztáson 
szent órát tartunk a „halálfélelmével vívódó Jézus 
Szívéhez”.  

Nagypénteken este 6 órakor nagypénteki liturgia ke-
resztleleplezéssel és áldoztatással. Nagypénteken a 
szertartások előtt kezdjük az Irgalmasság kilencedet 
imádkozni, és minden nap az esti misék előtt, kedden a 
reggeli mise előtt lesz megtartva. Ajánljuk fel nemze-
tünk megújulásáért.  
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Nagyszombaton este 8 órakor kezdődik a fény liturgiá-
ja, majd a vigíliai szentmise keretében felnőtt ke-
resztelés, utána ételszentelés.  

Húsvétvasárnap a ¾9-es szentmise után lesz a feltáma-
dási körmenet.  

Mindkét napon a Belvárosi templomban vasárnapi mise-
rend lesz.  

Az újvárosi templomban húsvét másnapján a 10 órás 
szentmise elmarad.  

9. A ministránspróbák ideje a következő: nagycsütörtök-
ön és nagypénteken délután 5 órától, nagyszombaton 
délelőtt 9 órától. Nagyszombaton reggel 8 órától kb. 9 
óráig gyónási lehetőség.  

10. Egyházközségünk és az Alsóvárosi Katolikus Közhasz-
nú Egyesület közös „Tojásütő” zenés táncos rendezvénye 
lesz a Kórházkápolnáért, húsvét vasárnap, tehát ápri-
lis 4-én este fél 8-tól a közösségi házban. Amelyre 
sok szeretettel várjuk a kórházkápolnát segíteni szán-
dékozókat. A batyus bálon belépődíj nem lesz, de ado-
mányokat gyűjtünk kórházkápolna javára. A tombolasor-
soláshoz személyenként egy ajándékot kérnénk. Jelent-
kezni lehet a plébánián a sekrestyében és a szervezők-
nél. Mindenkit szeretettel várunk.  

11. Már előre hirdetjük, hogy április 6-án, kedden este 
fél 7-re várjuk a plébániára az Örömszülőket, akiknek 
az idén fognak házasságot kötni gyermekeik.  

Bacsmai László 
Plébános 


