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H I R D E T É S E I N K 
 2012. január 1 – 8.  

 

1. Medjugorjei Szentségimádás lesz Újév napján délután 
5 órakor. 

2. Az Első Szeretet Karizmatikus közösség 2012. január 
4-én, szerdán tartja havi összejövetelét az esti 
szentmise után a plébánián Barics Gábriel atya vezeté-
sével. Téma: Szűz Mária és a Szentföld. Erre az alka-
lomra várjuk a Bibliaórásokat is illetve minden érdek-
lődőt.  

3. Első csütörtöki Szentségimádás a kápolnában délután 
1 és 6 óra között.  

4. Első pénteken gyóntatás a szokott módon délelőtt me-
gyünk a betegekhez.  

5. Első szombati ünnepélyes Rózsafüzér délután 5 órától 
a Rózsafüzér Társulat vezetésével.  

6. Jövő szombaton este 6 órakor görög katolikus szent-
mise lesz.  

7. Jövő vasárnap Vízkereszt ünnepe lesz. Vízszentelés a 
¾9–es mise keretében.  

8. Képviselőtestületi gyűlés lesz január 6-án, pénteken 
este fél 7–kor a Közösségi Házban. A tagok jöjjenek be 
a sekrestyébe mise után.  

9. Akik szeretnének esküdni a két ünnep között illetve 
Új év után a hivatali időben jelentkezzenek a plébáni-
án, időpont és adategyeztetésre.  

10. Az idei egyházközségi farsangi bál január 14 én 
szombaton este 7 órakor lesz. Jelentkezni lehet minél 
hamarabb a sekrestyében, a plébánián, hivatali időben 
illetve telefonon.  

11. Szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik ebben az 
évben az „Összefogás a Belvárosi templomért adomány-
gyűjtés során támogatták a templomot. A hívek és vál-
lalkozók részéről 7.403.425,- Ft jött össze. A paksi 
Atomerőműtől 5 millió forintot kaptunk. A Közigazgatá-
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si és Igazságügyi Minisztériumtól is kapunk 7 millió 
forint támogatást.  

Az idei évben a Kupolára a különféle mérési és szakér-
tői vizsgálatokra 6,2 millió forintot költöttünk, de 
még vannak kifizetetlen számláink 6,3 millió forint 
értékben. Ha mindent kifizetünk, akkor egyenlegként 
marad 1.845.305,- Ft és várható 7 millió a minisztéri-
umtól.  

A szakvélemények alapján minél hamarabb meg kell kez-
deni a beavatkozást. A probléma az, hogy a tető nyomja 
szét a falakat illetve az oszlopokat és ettől a nyo-
mástól nyílik szét a kupola. Ezeknek a munkálatoknak a 
becsült kivitelezése több mint 47 millió forintba ke-
rül, ezért a továbbiakban is gyűjtünk a Kupola javára, 
hogy minél hamarabb el tudjuk hárítani a veszélyt.  

Meghirdetjük újra az Alapítványi misék lehetőségét 
most a Kupola javára. 5 évre 40.000,- Ft értékben, és 
függetlenül az énekes vagy csendes misétől, tehát a 
dátumnak megfelelően minden évben a napján mondjuk, 
kivéve a vasárnap.  

Természetesen kérjük az egyházmegye és a város támoga-
tását is. Ha valaki tud olyan pályázatról, ahol pá-
lyázhatnánk, kérem tájékoztasson minket.  

12. Az új évre szentmiséket lehet előjegyeztetni a sek-
restyében, illetve a hivatali időben a plébánián. 
Garadnay Balázs atya könyveinek árusítása folytatódik 
a sekrestyében. Az egylapos fali naptárakat kiraktuk, 
a kisasztalkáról vehetők.  

Bacsmai László 
Plébános 


