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H I R D E T É S E I N K 
 2011. augusztus 7 – 14.  

 

1. Fájó szívvel és megdöbbent lélekkel közöljük a ked-
ves testvérekkel, hogy templomgondnokunk Eckert József 
augusztus 6–án szombaton Jézus színeváltozásának ünne-
pén traktorbaleset következtében tragikusan elhunyt. 
Vasárnap (ma) az esti szentmisét Érte ajánljuk föl, és 
imádkozzunk az árván maradt családért a feleségért, 
két lányáért, idős édesanyjáért, testvéréért, hogy 
erős lélekkel viseljék ezt a nagy veszteséget. Szolgá-
latának hiányát mi hívek is meg fogjuk érezni, mert 
mindig készségesen segített a templom és a plébánia 
körül bármiben kellett, soha nem mondott nemet. Kérjük 
az Úrtól, hogy jobbján a boldogok között adjon neki 
helyet, ő pedig közbenjárásával továbbra is segítsen 
bennünket.  

2. Mága Zoltán hegedűművész a Belvárosi templomban is 
koncertet ad 100 templom koncertsorozat keretében au-
gusztus 9-én este 7 órakor. Jegyek kaphatók a plébáni-
án, a sekrestyében illetve a helyszínen. Ezzel támo-
gatjuk a Kupola restaurálási munkálatait is.  

3. Fatimai imaóra lesz augusztus 13-án, szombaton fél 
hattól templomunkban.  

4. A Keresztény Édesanyák Szt. Mónika közössége orszá-
gos találkozója lesz Budapesten, augusztus 27-én szom-
baton. A kakasdi, sióagárdi és decsi Szt. Mónikás 
édesanyákkal együtt lesz az utazás busszal. Utiköltség 
2.300 forint/fő. A zarándoklatot Kürtösi Krisztián 
kakasdi plébános atya vezeti. Részletek a hirdető táb-
lán olvasható. Jelentkezés Vereckeiné Piroskánál.  

5. Már előre hirdetjük, hogy augusztus 15–én, hétfőn 
Nagyboldogasszony ünnepén a szentmisék a nyári vasár-
napi rend szerint lesznek. A Belvárosban délelőtt ¾9-
kor és este fél 7-kor. Újvárosban pedig reggel fél 8-
kor. Parancsolt ünnep, természetesen ha valaki a mun-
kája miatt nem tud eljönni, nem követ el halálos bűnt.  
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6. A Házashétvégés medjugorjei zarándoklatra augusztus 
11-én, csütörtökön este ¾10-kor indulunk a Béla király 
térről.  

Bacsmai László 
Plébános 


