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H I R D E T É S E I N K 
 2011. augusztus 21 – 28.  

 

1. A Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közössége Orszá-
gos Találkozója Budapesten lesz augusztus 27-én szom-
baton. Felszállás reggel 7 órakor a vasútállomásnál, a 
Garay gimnáziumnál, vagy Újvárosban.  

2. Augusztus 25-én, csütörtökön este a Szent Mónika kö-
zösség miséje lesz este 6 órakor, amelynek keretében 
megáldásra kerül a közösség szép új zászlaja. Jöjjünk 
el minél többen.  

3. A jövő héten a hétköznapi misék a régi menetrend 
szerint lesznek, reggel 7–kor és kedd kivételével este 
6 órakor. A vasárnapi misék szeptember 11-én lesznek a 
régi rend szerint, addig a Belvárosban a 11-es, az Új-
városban a 10-es mise továbbra sem lesz megtartva.  

4. Jövő vasárnap a ¾9–es mise keretében lesz a katoli-
kus iskolások évnyitó miséje, és utána az évnyitó ün-
nepség.  

5. Már előre hirdetjük, hogy a városi óvodákban is, és 
iskolákban is van lehetőség a hitoktatásra. Kérjük a 
szülőket, hogy írassák be gyermekeiket hittanra. Az 
iskolákban illetve óvodában kapnak jelentkezési lapot, 
és azon kell az újonnan beíratott gyerekeket beíratni, 
akik a korábbi években jártak azokat nem kell még egy-
szer beíratni.  

Kérjük azon felnőttek jelentkezését, akik szeretnének 
keresztelkedni illetve első áldozáshoz vagy bérmálás-
hoz járulni jelentkezzenek a plébánián személyesen 
vagy telefonon, megadva elérhetőségüket.  

Ebben a tanévben lesz lehetőség a bérmálkozásra is a 
9-10-esek számára, amelynek előfeltétele a hittanórá-
kon való részvétel és a szentmisére járás.  

6. Eckert József temetésén, illetve a gyászmisén a vi-
rágra szánt adomány, amit a család a Kupola javára 
felajánlott, egy kicsivel több, mint 700.000,- Ft, 
amit szeretnék megköszönni az adakozóknak és a fel-
ajánlóknak egyaránt.  
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7. Már előre hirdetjük, hogy az idei Remetei búcsú 
szeptember 3-4-én lesz megtartva.  

Szombaton déltől Szentségimádási órák lesznek a lelki-
ségek vezetésével az alábbi beosztás szerint: 

12-13: Neokatekumen – Málta és Focoláre 

13-14: Házas Hétvége – Szent Mónikások – Fiatal 
házasok 

14-15: Karizmatikusok – Szikra Közösség 

15-16: Jézus Szíve Család - Káritász 

16-17: Rózsafüzér Társulat 

17 órakor indul a processzió, gyalogmenetben Udvardy 
György megyéspüspök vezetésével a Remetére, ahol 18 
órakor Püspöki szentmise lesz. Utána keresztút, majd 
Medjugorjei Szentségimádással fejezzük be este, kb. 9 
órakor.  

Az esti keresztútra jelentkezni lehet a sekrestyében. 
A cserkészek jelenlétére is számítunk a gyalogmenet-
ben, illetve kérünk segítséget padok ki és majd bepa-
kolásához.  

Szeptember 4–én vasárnap 10 órától Rózsafüzér imádság 
a Rózsafüzér Társulat vezetésével, majd fél 11-kor Bí-
ró László püspök úr misézik, majd szentségi körmenet.  

Bacsmai László 
Plébános 


