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H I R D E T É S E I N K 
 2011. november 20 – 27.  

 

1. Vasárnap (ma) Erzsébet napi gyűjtés lesz a szegények 
megsegítésére a Karitász javára a két padtömb közötti 
faládikóban. Kérjük, hogy akik segítségüket, szolgála-
tukat, idejüket fel tudják ajánlani a Karitásznak, 
azok az ott lévő kis cetlire írják fel nevüket és 
elérhetőségüket és azt is dobják a faládikóba, és majd 
a Karitász munkatársai felveszik velük a kapcsolatot.  

2. Vasárnap (ma), Krisztus Király ünnepén a ¾9-es 
szentmise után szentségimádási órát tartunk a Jézus 
Szíve Család vezetésével.  

Szeretettel hívjuk a testvéreket! 

3. November 24-én, csütörtökön a Mónikás édesanyák 
szentmiséje lesz este 6 órakor.  

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

5. November 25-én, pénteken este a 6 órai szentmisére 
és az utána következő kis áhítatra és találkozóra hív-
juk a csíksomlyói zarándokokat a plébánia közösségi 
házába.  

6. November 26-án, szombaton délelőtt 9 órától a Kato-
likus Iskolában (Garay tér 9.) Adventi koszorúkészítés 
óvodás és alsós gyermekek és szülei számára. A Csalá-
dok Éve programsorozat részeként ugyanitt 10 órától a 
Csurgó zenekar "Három egész napon át" című gyermek mű-
sora. Az adventi koszorút biztosítjuk a hozzávalók a 
helyszínen megvásárolhatóak. Belépés a koncertre is 
díjtalan. Szeretettel várunk mindenkit.  

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

8. Az Adventi reggeli Roraték ideje: 6:30 az alábbiak 
szerinti rendben: 
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Kedd: Neokatekumenek – Focolare és Máltai Szeretet-
szolgálat 

Szerda: Katolikus iskolások és a hittanosok 

Csütörtök: Házas Hétvége közösség 

Péntek: Karizmatikusok és a Jézus Szíve Család 

Szombat: Rózsafüzér Társulat, Karitász és a Szent Mó-
nikások 

Bacsmai László 
Plébános 


