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H I R D E T É S E I N K 
 2011. február 6 - 13.  

 

1. Vasárnap (ma) délután 5 órakor Medjugorjei Szentség-
imádás lesz a templomban.  

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

3. Akik idén szeretnének esküdni, kérem jelentkezzenek 
a plébánián hivatali időben adat egyeztetésre. A je-
gyes oktatás első alkalma február 15 –én kedden este 
fél 7-től lesz, a plébánia közösségi házában, melyre 
várjuk azokat, akik a közeljövőben szeretnénk esküdni.  

4. Február 11-én, pénteken az esti mise keretében lesz 
a betegek szentségének kiosztása. A betegek kenetét 
felveheti az, aki beteg illetve elmúlott 60 éves és az 
utóbbi egy éven elül nem vette fel a betegek szentsé-
gét. A betegek kenetéhez szükséges a kegyelmi állapot, 
vagyis ha nem tudok áldozni, akkor előtte gyónnom 
kell, hogy felvehessem a betegek szentségét. Kérem 
hozzuk el idős betegeinket akik még szállíthatók.  

A mise után lourdesi ájtatosságot tartunk a lourdesi 
szobornál, imádkozva betegeinkért.  

5. Február 12-én a betegek világnapja alkalmából imana-
pot szervez a Szikra Közösség a katolikus iskola tor-
natermében. Mindenkit szeretettel várunk, további 
részletek a két padtömb között elhelyezett szórólap-
okon és a hirdetőkön találhatók.  

6. Február 13-án, jövő vasárnap a Családok évének nyitó 
rendezvényét tarjuk a Garay Gimnázium dísztermébe dél-
után 4 órakor. Levente Péter és felesége Döbrentei Il-
dikó tart elődadást, majd fél 6 körül gyalogmenetben 
vonulunk templomhoz és külső jelét is adjuk az össze-
fogásnak a családokért, mert megfogva egymás kezét 
körbe állnák a Béla téren, kifejezve a családok egysé-
gét. Utána este 6 órakor részt veszünk a szentmisén, 
ahol a vendég házaspár szintén tanúságot tesz.  
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Mindenkit szeretettel várunk. A rendezvény ingyenes a 
költségek fedezésére a helyszínen lehet adakozni. Má-
sokat is buzdítsunk a részvételre.  

7. Február 13-án vasárnap délután 5 órakor fatimai ima-
óra a templomban, annak végeztével kb. ¾ 6-kor kapcso-
lódjunk bele az összefogásért a családokért akcióhoz, 
és álljuk körül a Béla teret.  

8. Vasárnap (ma) a misék után lesz Balázs áldás. Áll-
junk vonalban az oltár előtt és csoportosan lesz a Ba-
lázs áldás.  

Bacsmai László 
Plébános 


