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H I R D E T É S E I N K 
 2011. szeptember 11 - 18.  

 

1. Hirdetjük, hogy a Kórházkápolna takarítása szeptem-
ber 13-án, kedden délután 5 órakor lesz. A takarítás-
hoz munkaeszközt hozzunk magunkkal. A szüreti napok 
alatt megtekinthető.  

2. Szeptember 12-től, hétfőtől kezdődik a hitoktatás az 
önkormányzati iskolákban és a plébánián. A hittanórák 
rendje ki van téve a katolikus iskolások faliújságján. 
. Az alsósoknak az iskolákban a felsősöknek és közép-
iskolásoknak plébánián lesz a hittan, a beosztás sze-
rint. Szerdán 3 és fél 5 között az 5-6 osztálynak, 
pénteken 3- és fél 5 között a 7-8. osztálynak, a 9-10-
eskenek ugyancsak pénteken fél 5 és 6 óra között. Eze-
ket a hittanórákat Gábriel atya tartja. Szeretettel 
várjuk a gyerekeket.  

Amint hirdettük ebben a tanévben lesz lehetőség a bér-
málkozásra is a 9-10-esek számára, amelynek előfelté-
tele a hittanórákon való részvétel és a szentmisére 
járás.  

A felnőttek számára is, akik szentségek vételére ké-
szülnek az első találkozó szeptember 12-én hétfőn az 
esti mise után ¾7-kor lesz a plébánián.  

3. A plébánián működő baba-mama klub ebben a tanévben 
is szeretettel várja a 3 éves kor alatti babákat és 
anyukájukat keddenként 10 és fél 12 között a plébánia 
nagy hittantermébe. Részletek a plébánia honlapján 
vagy a kisasztalkán kihelyezett szórólapon olvasható, 
ami vihető.  

4. A plébániai Szent Cecília Kórus csütörtökönként este 
fél 7-től próbál a plébánia kis hittantermében. Várjuk 
a régi tagokat és jó hangú újakat is.  

5. A héten, szerdán és pénteken van még reggeli mise-
szándék.  

6. A hétvégén lesznek szüreti napok, ezért a buszközle-
kedés korlátozva lesz, illetve nem hajthatnak be a 
templomhoz, kérjük ezt figyelembe venni a szentmisére 
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jövet. 17-én szombaton délután 1 órakor állampolgársá-
gi esküt tesznek több százan a határon túliak közül 
templomunkban.  

Szeptember 17-én, szombaton a reggeli szentmise a köz-
lekedési nehézségek miatt nem a Remetén, hanem a Bel-
városi templomban lesz. Az utolsó remetei mise 24-én 
lesz, amelyre még van szabad miseszándék.  

7. A Családok Éve programsorozat következő programja 
2011. szeptember 11-én (ma vasárnap) 16.30 órakor Kom-
munikáció a családban címmel Dr. Lábady Tamás és fele-
sége Éva asszony tart előadást a plébánia közösségi 
Házában. Mindenkit szeretettel várunk.  

8. Újra szeretnénk mindenkinek köszönetet mondani a bú-
csúi szolgálatokért.  

Bacsmai László 
Plébános 


