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H I R D E T É S E I N K 
 2010. május 30 – június 6.  

 

1. A héten első szerda, az Első Szeretet Karizmatikus 
Közösség június 2-án, szerdán az esti szentmise után 
tartja havi összejövetelét. Téma: A karizma ajándéka, 
tanúságtevő: Szakállasné Schiszer Olga. Mindenkit sze-
retettel várunk! 

2. Elsőcsütörtökön csendes szentségimádás a közösségi 
ház kápolnájában délután 1 órától.  

3. Első pénteken délelőtt megyünk a betegekhez és a 
szokott módon lesz a gyóntatás.  

4. Elsőszombaton délután fél 6-tól első szombati Rózsa-
füzér.  

5. Jövő vasárnap Úrnapja a ¾9–es mise után lesz a kör-
menet, amelyre kérjük, hogy az első gyónó és az idén 
első áldozott lányok a plébánián vegyék fel a fehér 
ruhát és szórjanak szirmot. A korábbi évekhez hasonló-
an a szirmot csütörtöktől a virágozó raktár helységben 
lehet leadni.  

Jövő vasárnap délután fél 6–kor medjugorjei szentség-
imádás lesz.  

6. A Pünkösdi napok alatt a Máltai Szeretetszolgálat 
javára közel 140.000,- Ft jött össze. Köszönjük az 
adakozóknak.  

7. Az idei egyházközségi napunk a Remete helyett a ka-
tolikus iskolában volt. 300 körül jelentkeztek be, és 
közülük, elég sokan el is jöttek. Köszönjük mindazok-
nak, akik bármiben is segítettek.  

8. A bérmálási mise után a közösségi házban egy koccin-
tás várjuk mindazokat, akik szeretnének a püspök úrral 
találkozni, különösen hívjuk a lelkiségek tagjait a 
katolikus intézmények vezetőit, a Rózsafüzér társulati 
tagokat és Képviselőtestületi tagokat, illetve nyugal-
mazott tagokat is. Köszönjük mindazoknak, akik bármi-
vel segítettek a bérmálással kapcsolatban.  
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9. Június 13-án Jézus Szíve vasárnapján a Jézus Szíve 
család szervezésben Máriagyűdre zarándokolunk Laci 
atya vezetésével. Indulás a Béla király térről reggel 
fél 9-kor.  

Jelentkezni a sekrestyében és a plébánián lehet 1.500 
forint befizetésével június 6-ig.  

10. Június 11-13 között a plébánia közösségi házában 
Betániai Mária címmel lelkigyakorlat lesz. A lelkigya-
korlat a személyes imához nyújt segítséget, keresztény 
imamódokat tanít. További részletek és jelentkezési 
lap a sekrestyében.  

Bacsmai László 
Plébános 


