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H I R D E T É S E I N K 
 2011. szeptember 4 - 11.  

 

1. A héten első hétfő délután 5 órától a Jézus Szíve 
Család imaórája lesz a plébánia kápolnájában.  

Első szerdán az Első Szeretet Karizmatikus közösség 
találkozója a plébánián az esti szentmise után.  

2. Már előre hirdetjük, hogy a Kórházkápolna takarítása 
szeptember 13-án, kedden délután 5 órakor lesz. A ta-
karításhoz munkaeszközt hozzunk magunkkal.  

3. Jövő vasárnaptól a Belvárosban a 11-es, az Újváros-
ban a 10-es mise újból meg lesz tartva. Amint hirdet-
tük a múlt héten mától, vasárnaptól a vasárnap és 
szombat esti misék este 6 órakor kezdődnek.  

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.  

Szeptember 12-től kezdődik a hitoktatás az önkormány-
zati iskolákban és a plébánián. A hittanórák rendje ki 
van téve a templomi hirdetőtáblán. Ebben a tanévben 
lesz lehetőség a bérmálkozásra is a 9-10-esek számára, 
amelynek előfeltétele a hittanórákon való részvétel és 
a szentmisére járás.  

Kérjük azon felnőttek jelentkezését, akik szeretnének 
keresztelkedni illetve első áldozáshoz vagy bérmálás-
hoz járulni jelentkezzenek a plébánián személyesen 
vagy telefonon, megadva elérhetőségüket. Az ő számukra 
is az első találkozó szeptember 12-én hétfőn az esti 
mise után ¾7-kor lesz a plébánián.  

5. Újra hirdetjük, hogy dr. Papp István pszichiáternek, 
aki az egyházközség jegyes oktatásban évtizedek óta 
tevékenyen részt vesz, könyvbemutatója lesz a Főiskola 
E épületének dísztermében, 2011. szeptember 9-én pén-
teken 15.00 órától. A könyv címe: Sorsod a jellemed. 
Nagyon érdekes és hasznos olvasmánynak ígérkezik. Ott 
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a helyszínen kedvezményesen vásárolható meg és a szer-
ző dedikálja.  

6. A Családok Éve programsorozat következő programja 
2011. szeptember 11-én vasárnap 16.30-kor Kommunikáció 
a családban címmel Dr. Lábady Tamás és felesége Éva 
asszony tart előadást a plébánia közösségi Házában. 
Lábady Tamás volt alkotmánybíró, a pécsi Ítélőtábla 
elnöke, feleségével együtt a Házas Hétvége katolikus 
lelkiség aktív, elkötelezett tagjai. A 18.00 órakor 
szentmise a templomban a házaspár tanúságtételével. 
Mindenkit szeretettel várunk.  

7. Mindenkinek köszönet a búcsúi szolgálatokért.  

Bacsmai László 
Plébános 


