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H I R D E T É S E I N K 
 2010. augusztus 22 – 29.  

1. A hétköznapi miserendben a héten visszaáll a régi miserend, tehát a szokott idő-
ben reggel 7-kor és este 6-kor lesznek a hétköznapi szentmisék.  
A vasárnapi miséknél a visszaállás a búcsú utáni vasárnapon lesz Tehát szep-
tember 12-én már lesz a Belvárosban 11 órás az Újvárosban pedig 10 órás 
szentmise.  

2. Már előre hirdetjük, hogy az idei Kisboldogasszony búcsúnk szeptember 4, 5–én 
lesz megtartva.  
Szombaton déltől 5 óráig a lelkiségi csoportok megszokott imaórái lesznek az 
alábbi beosztás szerint:  
12.00 – 13.00: Karizmatikusok + Szikra 
13.00 – 14.00: Neokatekumenek + Karitasz 
14.00 – 15.00: Fokoláré + Málta 
15.00 – 16.00: Házas hétvége + Ifjú Házasok 
16.00 – 17.00: Rózsafüzér Társulat + Jézus Szíve Család 

Délután 5 órakor indulunk gyalog menetben a Remetére imádkozva, énekelve. 
Szeretettel hívjuk és várjuk a katolikus iskolásokat, a Kolping iskolásokat és a 
Cserkészeket. A szentmisét szombaton Kürtösi Krisztián kakasdi plébános tartja. 
Utána keresztúti ájtatosság lesz, amelyre lehet jelentkezni a sekrestyében. Majd 
medjugorjei szentségimádással zárul az esti program.  
Vasárnap 10.30-kor kezdődik a szentmise, amelyet Bíró László püspök úr tart. 
Előtte 10 órától Rózsafüzér, utána szentségi körmenet. A padok kihelyezéséhez 
kérünk a cserkészektől segítséget. Kérem, vegyék fel a kapcsolatot a sekrestyés-
sel.  

3. A Remete kápolna kövezete megújult, köszönöm Halmai Jánosnak, aki szívén 
viseli a Remete ügyét. Ugyancsak köszönöm mindazoknak, akik ezen a héten 
kedden a Remete takarításban részt vettek.  

4. Jövő vasárnap augusztus 29-én, délután 3 órakor lesz Decsen a megújult temp-
lombelső megáldása, amelyet Mayer Mihály püspök úr végez. Sok szeretettel 
várjuk az érdeklődőket.  

5. Augusztus 20-án Bíró László püspök úr Pro Urbe díjat kapott a város részéről. 
Köszönjük Püspök úrnak a sok fáradozását, amit városunkért tett és tesz.  

Bacsmai László 
Plébános 


