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H I R D E T É S E I N K 
 2012. január 29 – február 5.  

 

1. Akik szeretnének esküdni, hivatali időben jelentkez-
zenek a plébánián, időpont és adategyeztetésre. A je-
gyes kurzus február 7–én kedden este fél 7–kor kezdő-
dik a plébánián.  

2. A héten első szerda az Első Szeretet karizmatikus 
közösség havi találkozója a plébánián az esti mise 
után.  

Első csütörtökön csendes szentségimádás a kápolnában 
délután 1-5-ig, különösen imádkozzunk hazánkért.  

3. Február 2–án a reggeli szentmise 7.45–kor kezdődik 
Dr. Udvardy György püspök úr vezetésével, gyertyaszen-
teléssel és a katolikus iskolás gyerekek megáldásával.  

A mise után a katolikus iskola hivatalos kulcsátadása 
lesz az iskola előtt, ahol beszédet mond püspök úr és 
a város polgármestere. Sok szeretettel várunk minden-
kit, aki el tud jönni a szentmisére és az utána követ-
kező ünnepségre. Ezzel hivatalosan is az egyházmegye 
tulajdonába kerül az iskola, mert az egyházmegye ad-
digra rendezi tartozását.  

4. Febrár 2-án csütörtökön az esti szentmise délután 5 
órától lesz gyermek megáldással, ahová várjuk a kis-
gyermekeket szüleikkel együtt. Emiatt a csütörtöki 
szentségimás elmard, helyette kapcsolódunk bele a 
csendes Szentségimádásba.  

5. Első pénteken délelőtt megyünk a betegekhez, szoká-
sosan a reggel és este gyónási lehetőség. Mivel egyben 
Szent Balázs ünnepe is van, ezért a misék keretében 
Balázs áldás is lesz. Akik nem tudnak eljönni, azok 
számára jövő vasárnap a misék után lesz a Balázsáldás.  

Első szombaton ünnepélyes Rózsafüzér délután 5 órától.  

6. Jövő vasárnap délután 5 órától medujorjei szentség-
imádás lesz.  

7. Egyházközségünk az idén is szervez Csíksomlyóra za-
rándoklatot, amely pünkösdkor, május utolsó hétvégére 
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esik. Jelentkezni lehet a szervezőknél: Posta Péter-
nél, Simon Bélánál, vagy Visontai Lászlónál.  

Bacsmai László 
Plébános 

 
 


