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H I R D E T É S E I N K 
 2011. február 13 - 20.  

 

1. 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.  

2. Február 13-án, vasárnap (ma) a Családok évének nyitó 
rendezvényét tarjuk a Garay Gimnázium dísztermében 
délután 4 órakor. Levente Péter és felesége Döbrentei 
Ildikó tart elődadást. Már délután 3 órától vásárolha-
tók könyvek, amit dedikálnak. Majd fél 6 körül gyalog-
menetben vonulunk templomhoz és külső jelét is adjuk 
az összefogásnak a családokért, mert megfogva egymás 
kezét körbe állnák a Béla téren, kifejezve a családok 
egységét. Utána este 6 órakor részt veszünk a szentmi-
sén, ahol a vendég házaspár szintén tanúságot tesz.  

Mindenkit szeretettel várunk. A rendezvény ingyenes a 
költségek fedezésére a helyszínen lehet adakozni. Má-
sokat is buzdítsunk a részvételre.  

3. Február 13-án vasárnap (ma) délután 5 órakor fatimai 
imaóra a templomban, annak végeztével kb. ¾6-kor kap-
csolódjunk bele az összefogásért a családokért akció-
hoz, és álljuk körül a Béla teret.  

4. Nyilt nap lesz a katolikus iskolában. Február 16-án 
szerdán az első 3 óra látogatható. Minden érdeklődőt, 
de különösen a leendő elsősök szüleit hívjuk, nézzék 
meg iskolánkat, tapasztalják meg oktatásunk és nevelé-
sünk színvonalát. Most is bebizonyosodott, hogy a ka-
tolikus iskolából pl. Garay gimnáziumban továbbtanuló 
tanulóink nagyon jól megállják a helyüket, az egyik 
pl. 4,9-es átlagot ért el félévkor. Tehát iskolánk ok-
tatási színvonala egyáltalán nem rosszabb a többi is-
koláénál, de pluszban a gyerekek keresztény katolikus 
nevelésben részesülnek, ami kihathat egész életükre. 
Ezért kérjük a katolikus szülőket, hogy írassák be 
gyermekeiket a katolikus iskolába.  
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5. Február 19–én szombaton este 7 órától lesz a Házas 
Hétvégések farsangi összejövetele a katolikus iskolá-
ban, ahová lehet gyermekeket és unokákat is hozni.  

Bacsmai László 
Plébános 


