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H I R D E T É S E I N K 
 2011. december 25 – 2012. január 1.  

 

1. A Karitász köszöni szépen a segítséget minden támo-
gatójának, és áldott ünnepeket kíván.  

2. Karácsony első és másnapján vasárnapi miserend lesz 
mindkét templomban.  

3. December 26-án, Karácsony másnapján lesz a 11-es 
szentmise keretében a jubiláló házasok megáldása Bíró 
László püspök úr vezetésével. Kérjük az 1, 5, 10, 15 
és 5 évenként emelkedő sorrendben a jubiláló házaso-
kat, hogy jöjjenek el erre a szentmisére és az első 
padtömbökben, ha lehet elöl foglaljanak helyet. A mise 
után egy kis koccintásra hívjuk a jubilánsokat, amihez 
pogácsát és bort a mise előtt be lehet adni a közössé-
gi házba.  

Az idén a Szentcsalád ünnepe december 30-án, pénteken 
lesz, hétköznapi miserenddel.  

4. Szent Mónikás édesanyák szentmiséje lesz december 
29–én, csütörtökön este 6 órakor.  

5. December 31-én, Szilveszter napján a Belvárosban es-
te 6 órakor lesz a szentmise hálaadással. Az Újváros-
ban 5 órakor.  

6. Medjugorjei Szentségimádás lesz Újév napján délután 
5 órakor.  

7. Akik jövőre szeretnének esküdni a két ünnep között 
illetve Újév után a hivatali időben jelentkezzenek a 
plébánián, időpont és adategyeztetésre.  

8. Az idei egyházközségi farsangi bál január 14 én 
szombaton este 7 órakor lesz. Jelentkezni lehet a sek-
restyében, a plébánián, hivatali időben illetve tele-
fonon.  

9. Szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik ebben az 
évben az „Összefogás a Belvárosi templomért illetve 
Mentsük meg a kupolát!” adománygyűjtés során támogat-
ták a templomot. A szakértők szerint minél hamarabb be 
kell avatkozni. Szeretnénk ezt az adománygyűjtést a 
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következő évben is folytatni. Lehet adakozni, csekken 
ahol a „Kupola” megjegyzés szerepel, illetve a két 
padtömb közötti vasperselybe lehet adományt tenni, 
vagy a plébánián elehet befizetni. A paksi Atomerőmű-
től kaptunk 5 millió Ft támogatást, illetve állami se-
gítséget kapunk 7 millió Ft értékben, de a kiviteli 
munkákhoz ennek a többszörösére lesz szükség ezért ké-
rem a további összefogást.  

10. Megjelent a Családunk újság karácsonyi száma. Sze-
retném megköszönni, mindazoknak, akik írtak bele az 
egész év folyamán, illetve akik a kiadásával fáradoz-
tak.  

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

A naptárak és kalendáriumok és Garadnay Balázs atya 
könyveinek árusítása folytatódik a sekrestyében. Az 
egylapos fali naptárakat kiraktuk, a kisasztalkánál 
megvásárolhatók.  

12. Kívánunk mindenkinek áldott békés karácsonyi ünne-
peket és boldog új évet. Mindenkinek köszönjük a se-
gítséget a karácsonyi előkészületekkel kapcsolatban.  

Bacsmai László 
Plébános 


