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H I R D E T É S E I N K 
 2011. szeptember 25 – október 2.  

 

1. A hittan órák rendje megtekinthető a hirdető táblán, 
de a kis asztalkáról is vihető kinyomtatott példány. 

2. Az önkormányzati óvodákban mindenhol van lehetőség 
óvodai hittanra. Kérjük a szülőket, hogy az óvodában 
kérjenek jelentkezési lapot, amit mi ott hagytunk, 
vagy ha ott nincs, a Plébánián is kérhető. A középső 
és a nagy csoportos gyerekeket lehet beíratni óvodai 
foglalkozásra. 

3. A karizmatikus találkozóra október 15-én szombaton 
Budapesten kerül sor. Jelentkezni lehet szeptember 30-
ig a sekrestyében, melynek költsége 2.300,- Ft. Indu-
lás október 15-én reggel ½7-kor a Béla térről, vissza-
érkezés kb. este 9-kor. 

4. Október 1-től a reggel ½8-as szentmisék a Kórház Ká-
polnában lesznek megtartva. 

5. Október 1-én, szombaton délelőtt 9-kor ministráns 
foglalkozás lesz. Kérjük a régi és az újonnan jelent-
kező ministránsokat 2-ik osztálytól, jöjjenek el a 
Plébániára. 

6. Jövő vasárnap délután ½3-tól Házas Hétvégés Régiós 
Találkozó lesz a Plébánián. 

7. Szeptember 29-én, csütörtökön az esti mise a Szent 
Mónikás édesanyák miséje lesz. 

8. Jövő hétre vannak szabad miseszándékok a reggeli 
időpontban. 

9. Október hónapban lesz a népszámlálás. A Magyar Kato-
likus Püspöki Kar kéri, hogy valljuk meg katolikus hi-
tünket és nemzetiségünket. Akkor is akarjunk rá vála-
szolni, ha a kérdező biztos véletlenül elfelejtené 
feltenni a kérdést. 

10. Szombaton első szombati ájtatosság délután 5 órakor 
lesz a Rózsafüzér Társulat vezetésével 
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11. Október 6-tól hétfőtől lesznek az októberi rózsafü-
zérek a lelkiségek vezetésével délután ¼6-tól a beosz-
tás szerint: 
Hétfő: Fokoláre és Máltai Szeretetszolgálat 
Kedd: A reggeli mise előtt egy tized 
Szerda: Karizmatikusok és Neokatekumenek 
Csütörtök: Házas Hétvége és Szent Mónika Imaközösség 
Péntek: Jézus Szíve Család 
Szombat: Rózsafüzér Társulat 

Bacsmai László 
Plébános 


