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H I R D E T É S E I N K 
 2011. április 10 – 17.  

 

1. Vasárnap (ma) a Szentföld katolikus templomainak 
megsegítésére gyűjtünk a két padtömb közötti faládikó-
ban.  

2. Az idei nagyböjti lelkigyakorlatot Ocsovai Gácián 
ferences atya tartja Zalaegerszegről. Vasárnap is dél-
után 5 órától is lesz gyóntatás. Az esti 6 órás szent-
mise keretében lesz az utolsó lelkigyakorlatos beszéd. 
Kérem, használjuk ki a lehetőséget a húsvéti szentgyó-
nás elvégzésére.  

3. Szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik Lendvai 
István apát úr temetési agapéjához munkájukkal szolgá-
latukkal, anyagiakkal hozzájárultak. A Társaskör veze-
tőségének is köszönjük, hogy a Szent István házban 
tarthattuk meg a halotti tort.  

4. Kérjük azon betegek nevét és címét bejelenteni a 
sekrestyében vagy a plébánián, akik szeretnének hús-
vétra gyónni –áldozni. A betegekhez nagyhétfőn dél-
előtt 9 óra után megyünk.  

5. Hirdetjük, hogy a Családok évének következő rendez-
vénye április 17–én jövő, vasárnap délután 4 órakor 
lesz a Garay gimnázium dísztermében. Az előadó. Dr 
Csókay András idegsebész. Az előadás címe: Felelőssé-
günk gyermekeink hitéletében.  

6. Az iskolai beiratkozás ideje április 11-12-én, jövő 
hétfőn és kedden lesz egész nap. Kérjük a katolikus 
szülőket, hogy írassák be iskolánkba gyermekieket, 
ahol a tudás mellett, keresztény nevelésben is része-
sülnek.  

A katolikus óvodába beiratkozás 13-án és 14-én, szer-
dán és csütörtökön lesz délután 5 óráig. Kérjük a ka-
tolikus szülőket, hogy minél hamarabb részesítsék val-
lásos nevelésben gyermekeiket.  

7. Április 13-án, szerdán fatimai imaóra lesz délután 5 
órakor a Belvárosi templomban.  
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8. A keresztúti ájtatosság 15-én, pénteken 17 óra 15-
kor kezdődik az ifjúsági csoportok, azaz a Szikra Kö-
zösség az Antióchiások és a Cserkészek részvételével. 

Pénteken a 7. 8. és a 9-ikeseket kérjük, hogy erre a 
keresztútra jöjjenek el. Hittanóra húsvét után pénte-
ken lesz a plébánián délután 3 órától. Akik jövőre 
szeretnének bérmálkozni, azoknak figyelmébe ajánljuk a 
hittanórák látogatását.  

9. Éjszakai Keresztút szintén április 15 én pénteken 
lesz: Gyülekezés este 8 órakor a Remeténél és tart kb. 
éjfélig.  

10. Április 22-én, Nagypénteken 9.30–kor a Remetén 
tartjuk keresztutat. Elsősorban az egyházközségi kép-
viselőket várjuk a stációkra. A sekrestyében lehet je-
lentkezni, tetszés szerint lehet imádkozni.  

11. A nagycsütörtöki lábmosáshoz is kérjük a férfiak 
jelentkezését a sekrestyében.  

12. Új, férfi kolléga számára keres albérletet a RÉV, 
egy szoba, közös fürdővel, konyha használattal. Nem 
szükséges külön lakás, vagy külön bejárat sem. Jelezni 
a sekrestyében.  

13. A szavalóverseny eredményei: 

Az első korcsoportból 2. helyezést érte el Nagy Kata 
Gyakorló iskola 2. osztályos tanulója hitoktatója: 
Stiener Mária 

A második korcsoportból az 1. helyezést érte el Kocsis 
Kata Katolikus iskola 5. osztályos tanulója osztályfő-
nöke: Szabóné Varjas Ildikó 

A harmadik korcsoportból 2. helyezést ért el Hammer 
Angéla Dienes iskola 7. osztályos tanulója, hitoktató-
ja: Czirákiné Márta Mindhárom gyermek szülői segítség-
gel készült fel a versenyre, nekik is köszönjük.  

14. Vasárnaponként a 11 órás mise előtt és után könyvek 
a főbejáratnál vásárolhatóak, a hirdetőtáblán kitett 
kereszttel együtt. Egyébként a többi mise után a sek-
restyében kapható.  
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15. Április 16-án, szombaton ministráns foglalkozás 
lesz, ahol próbálunk a virágvasárnapi bevonulásra, 
körmenet virágvasárnap a ¾9-es mise keretében lesz. A 
többi mise elején is megszenteljük a barkákat. Passió-
éneklés Újvárosban a 10 órás misén a Belvárosban a 11-
s misén lesz.  

16. Az élő passiójáték április 17-én jövő vasárnap este 
7 órakor lesz a bátaszéki templomban. 

Bacsmai László 
Plébános 


