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H I R D E T É S E I N K 
 2011. február 27 – március 5.  

 

1. A héten első hétfő a Jézus Szíve Család imaórája a 
kápolnában délután 5 órától.  

2. Első szerdán az est szentmise után tartja az Első 
szeretet karizmatikus közösség havi összejövetelét a 
nagy hittanteremben.  

3. Első csütörtökön délután 1 órától csendes Szentség-
imádás lesz a kápolnában. Ajánljuk fel egyházmegyén-
kért, katolikus iskolánkért és leendő megyés püspökün-
kért.  

4. Pénteken első péntek a szokott módon gyóntatunk reg-
gel és este, délelőtt megyünk a betegekhez.  

5. Első szombaton délután 5 órától ünnepélyes Rózsafü-
zér lesz templomunkban.  

6. Jövő vasárnap délután 5 órától medjugorjei Szentség-
imádás lesz a Belvárosi templomban.  

7. A továbbiakban is a személyi jövedelemadóknál ne fe-
ledkezzünk meg adónk első 1%-át felajánlani a katoli-
kus egyház javára, a második e 1%-ot pedig valamelyik 
alapítványunk számára, az adószámok a főbejárat mel-
letti kisasztalkán találhatóak külön borítékokban.  

8. Vasárnap (ma) gyűjtünk a katolikus iskolák javára, a 
két padtömb közötti faládikóban. Ne feledkezzünk meg 
katolikus intézményeinken segíteni. Akik pedig szeret-
nék keresztény nevelésben részesíteni gyermekeiket ér-
deklődjenek a Garay téri katolikus iskolában, a leendő 
első osztályosos számára tartott iskolacsalogató prog-
ramjainkról, ahol van lehetőség megismerkedni isko-
lánkkal és az első osztályos pedagógusokkal.  

9. Március 3-án este 5 órakor az evangélikus imaterem-
ben (Luther tér) az „Ökumenikus Világ imanap” alkalmá-
ból a chilei nők által összeállított imaszándékokra 
imaórát tartunk a keresztény felekezetek részvételé-
vel. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket! 
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10. A hosszúra nyúlt farsangi időszakot zárja le egy 
régi hagyományokat felelevenítő táncházi mulatság, me-
lyet március 8-án, húshagyó kedden 19 órától 24 óráig 
tartunk a belvárosi plébánia közösségi házában Éjfél-
kor véget ér a mulatság, s hamvazószerda beálltával 
egy közös imával és papi áldással kezdetét veszi a 
nagyböjti időszak. Zenél a Csurgó Zenekar, táncot ta-
nít Vass Oszkár. Minden érdeklődőt szeretettel várnak 
a szervezők: A Római Katolikus Egyházközség és a Házas 
Hétvége közössége.  

Bacsmai László 
Plébános 


