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H I R D E T É S E I N K 
 2010. szeptember 5 - 12.  

 
1. A továbbiakban a szombat és vasárnapi misék is este 
6 órakor kezdődnek a Belvárosban. Jövő vasárnaptól, 
tehát szeptember 12-től már lesz a Belvárosban 11 órás 
az Újvárosban pedig 10 órás szentmise.  

2. Szombaton az esti mise után keresztúti ájtatosság 
lesz, amelyre lehet jelentkezni a sekrestyében. Majd 
medjugorjei szentségimádással zárul az esti program.  

Holnap, vasárnap a Remetén fél 11-kor kezdődik a 
szentmise, amelyet Bíró László püspök úr tart, előtte 
10 órától Rózsafüzér, utána szentségi körmenet.  

3. A Remete kápolna kövezete megújult, köszönöm Halmai 
Jánosnak, aki szívén viseli a Remete ügyét. Köszönöm 
azoknak, akik folyamatosan támogatják a Remete kápol-
nát  

4. A Szent Cecília templomi kórus szeptember 9-től min-
den csütörtökön az esti mise után tartja a kóruspróbá-
ját. Várjuk a régi tagokat és az új tagok jelentkezé-
sét, akik tudnak énekelni és kottát olvasni.  

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

6. Jövő vasárnap este 6 órakor Markovics Milán bonyhádi 
születésű újmisés tart újmisét Belvárosi templomban 
melyre jöjjünk el minél többen.  

7. Szeptember 13-án hétfőn délután 5 órakor fatimai 
imaóra lesz a templomban.  

8. Szeptember 25-én szombaton Országos Katolikus Kariz-
matikus találkozó lesz Kiskunfélegyházán, melyre külön 
buszt indítunk. Ravasz Csaba és Hegyháti Tibor atya 
vezetésével. Jelentkezni lehet szeptember 18-ig a sek-
restyében 2.500,-Ft egyidejű befizetésével. Az indulás 
időpontját később hirdetjük.  

9. Amint már hirdettük a nyár elején most szeretnénk 
nyomatékosítani, hogy egyházmegyei zarándoklatra me-
gyünk október 2-án szombaton Hajósra, ahol keresztúti 
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ájtatosság és püspöki szentmise lesz, majd délután me-
gyünk Kalocsára ahol Bábel Balázs érsek úr fogadja a 
zarándokokat és a litánia után megtekinthetjük a Szé-
kesegyházat, és a kincstárat. Jelentkezni lehet a sek-
restyében a plébánián illetve a katolikus iskolában. A 
részvételi díj: gyerekeknek 500,- Ft a felnőtteknek 
1.000,- Ft.  

10. Múlt vasárnap már többen jelentkeztek a Szent Móni-
ka imaközösségbe, akik szeretnének jelentkezni és sze-
retnénk naponta imádkozni gyermekükért, azok további 
jelentkezését várjuk Kirschné Ágotánál vagy a sekres-
tyében.  

11. Szeptembr 6-tól megkezdődik a hitoktatás az isko-
lákban és a plébánián. A gyerekeket be lehet íratni 
hittanra a plébánián illetve az óvodában, iskolában, 
írásban jelezve a vezető óvónő illetve az osztályfőnök 
felé. A Belvárosi templomban kitesszük a hittanórák 
rendjét. Akik felnőttként szeretnének megkeresztelked-
ni illetve elsőáldozáshoz és bérmáláshoz járulni azok 
számára a katekumenátus szeptember 13-án hétfőn este ¾ 
7-kor kezdődik a plébánián.  

12. Köszönöm mindenkinek aki a búcsúért bármiben is se-
gítségünkre volt. Augusztus 20-án Bíró László püspök 
úr Pro Urbe díjat kapott a város részéről. Köszönjük 
Püspök úrnak a sok fáradozást, amit városunkért tett 
és tesz.  

Bacsmai László 
Plébános 


