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H I R D E T É S E I N K 
 2011. május 8 - 15.  

 

1. Május 14-én, szombaton a gyalogzarándoklatra reggel 
¾7-kor lesz az indulás a Béla király térről, 2 busz-
szal megyünk, akik még nem fizették ki, kérem rendez-
zék a sekrestyében vagy a plébánián.  

2. A Csiksomlyóba tartó Feltámadási menet május 11-én 
szerdán érkezik a mise előtt, fél 6-tól litánia az 
esti misén a jelvény fogadása, csütörtökön reggel át-
visszük a katolikus iskolába, ahonnan délután 4 óra-
kor kerékpárral visszük át a Szentlászló hídhoz a 
Dusnokiaknak. Mindenkit szeretettel várunk.  

3. Népművészek a Kupoláért kiállítás megtekinthető má-
jus 8-án vasárnap délelőtt 10 órától délután 6 óráig. 
A népművészek eladásra is felajánlottak különféle 
munkákat, amellyel a Kupola helyreállítását támogat-
hatjuk. Köszönet a szervezésért Apátiné Anna néninek. 
Illetve köszönjük a népművészek felajánlását, és var-
rószakkör munkáját.  

4. Fatimai imaóra lesz május 13-án, pénteken délután 5-
től litániával.  

5. A családok éve rendezvénysorozat keretében Boldog 
II. János Pál pápáról szóló játékfilmet tekinthetünk 
meg a plébánia közösségi Házban. A TV–ben levetített 
két résznek a folytatása, a Szentatya pápaságáról 
szól, nagyon megható és szép film. Jövő vasárnap má-
jus 15-én délután 3 órától tart kb. 6 óráig, utána 
odaérhetünk az esti misére.  

6. Az idei Egyházközségi nap a Remetén május 28-án, 
szombaton délelőtt 9 órától lesz. Kérem a jelentkezé-
seket létszámmal leadni a húsrendelés miatt. Arra 
ügyeljünk, hogy egyszerre csak egy csoportba jelent-
kezzünk . A főzéshez a plébánia biztosítja a húst, a 
többit azoknak kell hozni, akik főznek. Szeretettel 
várjuk a családokat a családok éve alkalmából különö-
sen.  
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7. Esték a Garay gimnázium orgonájáért sorozat kereté-
ben, május 13-án, pénteken este 7 órakor kezdődik a 
jótékony célú rendezvény a Garay gimnázium dísztermé-
ben. Fellépnek az iskola tanulói, a Mondschein kórus 
és a Bartina zenekar. Belépés ingyenes de, adományo-
kat szívesen fogadnak.  

8. Május 21-én, szombaton. 10.15-re érkeznek hozzánk 
Pécsről az "Együtt az Életért Közhasznú Egyesület" 
tagjai. Ismertetik szolgálatukat, melyet a válságban 
lévő kismamák érdekében fejtenek ki. Kb. 13 óráig 
tart a találkozó a belvárosi plébánia egyik termében. 
Az érdeklődők jelentkezzenek Vereckeiné Piroskánál.  

9. Még lehet jelentkezni a csíksomlyói zarándoklatra, 
amely június 8-án szerda este indul és 13-án hétfőn 
este érkezik vissza. A zarándoklat költsége 17.000 
forint, amelyet a jelentkezéskor kell befizetni. Je-
lentkezni lehet Visontai Lászlónál, vagy a plébánián.  

Bacsmai László 
Plébános 


