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H I R D E T É S E I N K 
 2011. november 13 – 20.  

 

1. Vasárnap (ma) november 13-án délután 5 órától 
fatimai ájtatosság lesz templomunkban.  

2. Jövő vasárnap Erzsébet napi gyűjtés lesz a szegények 
megsegítésére a Karitász javára a két padtömb közötti 
faládikóban. Szeretnénk megköszönni, azoknak, akik a 
jótékonysági rendezvényen részt vettek és támogatták a 
helyi Karitászt, hogy segíthessük a szegényeket.  

3. Jövő vasárnap november 20-án, Krisztus Király ünne-
pén a ¾9-es szentmise után szentségimádási órát tar-
tunk a Jézus Szíve Család vezetésével. Szeretettel 
hívjuk a testvéreket! 

4. Jövő évre szentmiséket lehet előjegyeztetni a sek-
restyében illetve a hivatali időben a plébánián.  

5. November 26-án két hét múlva szombaton délelőtt 9 
órától a Katolikus Iskolában (Garay tér 9) Adventi ko-
szorúkészítés óvodás és alsós gyermekek és szülei szá-
mára. A Családok Éve programsorozat részeként ugyanitt 
10 órától a Csurgó zenekar "Három egész napon át" című 
gyermek műsora. Az adventi koszorút biztosítjuk a hoz-
závalók a helyszínen megvásárolhatóak. Belépés a kon-
certre is díjtalan. Szeretettel várunk mindenkit.  

6. A naptárak és kalendáriumok és egyéb könyvek árusí-
tása folytatódik, szombatonként a sekrestyében, vasár-
naponként pedig a templom főbejáratánál a lelkiségi 
csoportok vezetésével.  

7. Cziráki Györgyné Mártinak szeretnénk megköszönni a 
11 éves szolgálatát a hitoktatásban és a plébániai 
munkában. Mivel nyugdíjba vonult, ezért saját kérésére 
családi elfoglaltságai miatt a továbbiakban csak he-
lyettesítés szintjén tudja vállalni a szolgálatot. Kí-
vánunk neki szép nyugodt nyugdíjas éveket és sok erőt 
és örömöt a család szolgálatához. Mindent köszönünk és 
Isten éltesse.  

8. November 25-én, pénteken az esti mise után a csík-
somlyói zarándokok közös imát tartanak a templomban. 
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Utána a közösségi házban lesz egy közös beszélgetés az 
elmúlt évek zarándok élményeiről. Minden zarándokot, 
aki valaha is volt, vagy szeretne elmenni Csíksomlyó-
ra, szeretettel várunk.  

Bacsmai László 
Plébános 


