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H I R D E T É S E I N K 
 2011. augusztus 28 – szeptember 4.  

 

1. A héten első csütörtök délután 1 órától csendes 
Szentségimádás a plébánia kápolnájában.  

Első pénteken szokásosan reggel és este gyónási lehe-
tőség, délelőtt. Megyünk a betegekhez.  

2. A vasárnapi misék szeptember 11-én lesznek a régi 
rend szerint, addig a Belvárosban a 11-es, az Újváros-
ban a 10-es mis továbbra sem lesz megtartva. Jövő va-
sárnaptól a vasárnap és szombat esti misék este 6 óra-
kor kezdődnek.  

3. Az idei Remetei búcsú szeptember 3-4-én lesz meg-
tartva.  

Szombaton déltől Szentségimádási órák lesznek a lelki-
ségek vezetésével a beosztás szerint.  

Délután 5órakor indul a processzió, gyalogmenetben Dr. 
Udvardy György megyéspüspök vezetésével a Remetére, 
ahol 6 órakor Püspöki szentmise lesz, utána keresztút, 
és Medjugorjei Szentségimádással fejezzük be kb. 9 
órakor.  

A keresztútra lehet jelentkezni a sekrestyében. A 
cserkészek jelenlétére is számítunk a gyalogmenetben 
illetve kérünk segítséget padok ki és majd bepakolásá-
hoz.  

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.  

Remetei búcsúi lelki nap menete  

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 
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4. A városi óvodákban is, és iskolákban is van lehető-
ség a hitoktatásra. Kérjük a szülőket, hogy írassák be 
gyermekeiket hittanra. Az iskolákban illetve óvodában 
kapnak jelentkezési lapot, és azon kell az újonnan be-
íratott gyerekeket beíratni, akik a korábbi években 
jártak azokat nem kell még egyszer 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.  

5. Már előre hirdetjük, hogy dr. Papp István pszichiá-
ternek, aki az egyházközség jegyes oktatásban évtize-
dek óta tevékenyen részt vesz, könyvbemutatója lesz a 
Főiskola E épületében, ami most a Művelődési ház dísz-
terme, 2011. szeptember 9-én pénteken 15 órától. A 
könyv címe: Sorsod a jellemed. Nagyon érdekes és hasz-
nos olvasmánynak ígérkezik. Ott a helyszínen kedvezmé-
nyesen vásárolható meg és a szerző dedikálja.  

Bacsmai László 
Plébános 


