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H I R D E T É S E I N K 
 2011. szeptember 18 - 25.  

 

1. A hittanórák rendje ki van téve a katolikus iskolá-
sok faliújságján. . Az alsósoknak az iskolákban a fel-
sősöknek és középiskolásoknak plébánián van a hittan a 
beosztás szerint. Szerdán délután 3 és fél 5 között az 
5-6 osztálynak, péntek délután 3 és fél 5 között a 7-
8. osztálynak, a 9-10-eskenek ugyancsak pénteken fél 5 
és 6 óra között.  

Pénteken este 7 órától a plébániára azokat a 16 év fe-
letti fiatalokat várjuk, akik szeretnének ifjúsági 
csoportba járni. Ezeket a hittanórákat Gábriel atya 
tartja. Szeretettel várjuk az érdeklődőket.  

Amint hirdettük ebben a tanévben lesz lehetőség a bér-
málkozásra is a 9-10-ikesek számára, amelynek előfel-
tétele a hittanórákon való részvétel és a szentmisére 
járás.  

A felnőttek számára is, akik keresztelésre készülnek, 
vagy most kezdik és elsőáldozók lennének szeptember 
19-én hétfőn, a bérmálásra készülnek és azoknak, akik 
tavaly is jártak katekumenátusra szerdán az esti mise 
után ¾7-kor lesz a plébánián.  

2. A XX. Országos Katolikus Karizmatikus Találkozót 
2011. október 15-én, szombaton Budapesten a Jégcsar-
nokban tartják, melyen Bacsmai László plébános úr ve-
zetésével mi is részt veszünk.  

A külön busz díja 45 fő esetén 2.300,- Ft/fő; 19 fő 
esetén 2.800,- Ft/fő. Amennyiben 45 fő nem jelentke-
zik, úgy a feliratkozási sorrend alapján azokkal uta-
zunk, akik a kisbusz magasabb költségét vállalják. Je-
lentkezni 2011. szeptember 30-ig a sekrestyében lehet 
2.300,- Ft befizetése és a telefonszám közlése mel-
lett. Kérjük a busz-rendelés miatt a jelentkezési ha-
táridő pontos betartását. Indulás október 15-én reggel 
1/2 7 órakor a Béla térről, érkezés este kb. 9 órakor.  
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3. Szeptember 24-én lesz az utolsó Remete kápolnai 
szentmise reggel fél 8-tól. Október 1-től a szombat 
reggeli szentmisék a Kórházkápolnában lesznek. Köszön-
jük azoknak, akik a Kórházkápolna takarításában részt 
vettek.  

Bacsmai László 
Plébános 


