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

 
1. Vasárnap délután 5 órakor Medjugorjei Szentségimádás 
lesz a templomban.  

2. Jövő évre szentmiséket lehet íratni a plébánián hi-
vatali időben és a sekrestyében.  

3. Jövő évi Kalendáriumok és fali naptárak kaphatók a 
sekrestyében. Kérem a lelkiségek vezetőit, hogy a sek-
restyében iratkozzanak fel a jövő vasárnaptól karácso-
nyig a templom bejáratánál lévő árusításhoz.  

4. Advent hétköznapjain hétfő kivételével a roráték 
reggel fél 7-kor kezdődnek  

Szerdán a gyerekek és kísérőik számára a mise után 
agapé lesz a plébánián.  

5. Isten szeretete címmel lelkigyakorlatot szervez a 
Szikra közösség 2010. december 10-12. között a Plébá-
nia Közösségi Házában. További részletek és jelentke-
zési lap a sekrestyében.  

6. A plébániai lelkigyakorlat szintén december 10-12 
között lesz, amelyet Hegedűs János atya tamási plébá-
nos tart. Minden este 5 órától gyónási lehetőség.  

7. Az első gyónóknak és elsőáldozóknak a munkanap miatt 
szombaton délután fél 3-tól lesz lelki nap, és az el-
sőáldozók elvégzik a karácsonyi gyónást. A felsősök és 
a nagyobbak számára gyónási lehetőség a plébánián 
szombaton délután 4 órától.  

8. Az újvárosi templomban karácsonyi gyónás lehetőség a 
szombat esti mise alatt. Vasárnap mindkét mise alatt 
lehet gyónni. Kérem, mindkét templomban használjuk ki 
a lehetőséget a gyónásra, mert később már nem biztos, 
hogy lesz annyi lehetőség.  

9. Jövő vasárnap délután 3 órától a Házashétvégések ad-
venti régiós találkozója lesz a plébánián.  

10. Az Első Szeretet Karizmatikus Közösség december 18-
án, szombaton tartja Lelki Napját Keczely Károly atya 
vezetésével. Az erre való felkészülés és összejövetel, 
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szerdán, december 8-án lesz az esti mise után a közös-
ségi házban.  

11. December 8-án, szerdán Szeplőtelen Fogantatás ünne-
pe. Déli 12 órakor a plébánia kápolnájában a teljes 
Rózsafüzért imádkozza a Rózsafüzér Társulat hazánkért, 
népünkért és családjainkért. Mindenkit szeretettel vá-
runk.  

12. Kérjük azon betegek bejelentését sekrestyében vagy 
a plébánián hivatali időben, vagy telefonon, akik ka-
rácsonyra szeretnének gyónni - áldozni. December 20-án 
hétfőn délelőtt megyünk hozzájuk.  

13. Jövő vasárnap kapják meg a cingulust azok a minist-
ránsok, akik tavaly öltöztek be és rendszeresen mi-
nistráltak. Kérem, hogy jövő vasárnap a ¾9-es mise 
előtt negyed órával jöjjenek el egy rövidke próbára.  

14. Akik jövőre szeretnének esküdni, kérem jelentkezze-
nek a plébánián hivatali időben adategyeztetésre.  

Bacsmai László 
Plébános 


