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H I R D E T É S E I N K 
 2012. január 8 – 15.  

 

1. Akik szeretnének esküdni, hivatali időben jelentkez-
zenek a plébánián időpont és adategyeztetésre.  

2. Az idei egyházközségi farsangi bál január 14-én, 
szombaton este 7 órakor lesz. Még néhány hely van, 
ezért kérjük, akik még szeretnének jönni a mise után a 
sekrestyében jelentkezzenek.  

A részvevőktől kérjük, hogy hozzanak magukkal tombola-
tárgyat.  

Szeretnénk kérni olyanokat is, akik a bálba nem jön-
nek, de tombola tárgyat felajánlanának, azok a Plébá-
nián, a hét folyamán adják le hivatali időben.  

Kérjük a vállalkozókat is, hogy ajánljanak fel tombo-
latárgyat, ezzel is támogatjuk a kupolát. Akinek van 
vállalkozó ismerőse kérem, keresse fel ezzel a kérés-
sel.  

3. Meghirdettük 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.  

4. Erre az évre szentmiséket lehet előjegyeztetni a 
sekrestyében illetve a hivatali időben a plébánián. 
Január hónapban is van még szabad miseszándék, kérem 
akik szeretnének misét mondatni jelezzék.  

5. Akik a tavalyi évben adakoztak az Egyházközség il-
letve a Kupola javára és kérnének adóigazolást kérjük, 
minél hamarabb jelezzék a plébánián és adják meg adó-
számukat.  

6. Az idén a bérmálás időpontja június 3-án vasárnap 11 
órakor lesz. Püspök úr jön bérmálni. Szeretnénk fel-
hívni a leendő bérmálkozók figyelmét, hogy az új évben 
is a bérmálás előfeltétele a hittanórákon és a szent-
miséken való rendszeres részvétel. A bérmálás előtt 
vizsga lesz, tehát a felkészülést vegyék komolyan. 
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Örülünk annak, hogy vannak olyanok, akik a kötelező 
hittanon túl szombat esténként kiscsoportba is össze-
jönnek, hogy közösséggé formálódjanak.  

7. Megtartottuk az egyházközségi gyűlésünket, ahol az 
egyik problémára a Képviselőtestület azon az álláspon-
ton volt, hogy nyugodtan tájékoztassuk a híveket ar-
ról, hogy a templomajtóban koldulókat ne támogassuk, 
mert azt többnyire nem élelemre költik. Sajnos a ke-
resztkápolnában sem megfelelő módon viselkednek. Csak 
úgy tudjuk leszoktatni őket erről, ha nem támogatjuk 
őket a templomajtóban. A szegények támogatására ott 
van a Szent Antal persely, amit a Karitászon keresztül 
juttatunk el a valóban rászorulóknak.  

Bacsmai László 
Plébános 


