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H I R D E T É S E I N K 
 2012. február 5 - 12.  

 

1. Akik szeretnének esküdni, a hivatali időben jelent-
kezzenek a plébánián, időpont és adategyeztetésre. A 
jegyes kurzus február 7–én kedden este fél 7–kor kez-
dődik a plébánián.  

2. Vasárnap (ma) délután 5 órától medujorjei szentség-
imádás lesz.  

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

4. Február 11-én, szombaton van a Betegek világnapja, 
ez alkalommal a szombat esti szentmise keretében a be-
tegek és a 60 évnél idősebbek felvehetik a betegek 
szentségét. Szükséges a kegyelem állapota, tehát ha 
szükséges, akkor előtte végezzük el a szentgyónást.  

5. Február 2-án megtörtént a katolikus iskola ünnepé-
lyes átadása. Az egyházmegye kifizette az iskola árát 
kamatokkal együtt, ezért az egyházmegye tulajdonába 
került az iskola. Ezzel stabillá vált az iskola léte a 
városban. Püspök úr kéri a katolikus szülőket, hogy 
minél többen írassák be gyermekeiket a katolikus isko-
lánkba, ahol a tudás mellett keresztény nevelésben is 
részesülnek. Kiballagott tanulóink megállják a helyü-
ket a neves katolikus középiskolákban és a helyi gim-
náziumba is. Sokszor érnek el dobogós eredményt tanul-
mányi versenyeken is.  

Iskola előkészítő foglalkozás legközelebbi alkalma 
február 7 én kedden délután 4 órakor lesz a katolikus 
iskolában, ahol az elsős tanító nénik mellett ez alka-
lommal a plébánossal is találkozhatnak a szülők.  

6. Balázs áldás lesz a mise után azoknak, akik a napos 
napján nem részesültek Balázs áldásban.  

7. Már előre hirdetjük, hogy február 21-én Húshagyó 
kedden este 7 órától éjfélig, farsangbúcsúztató tánc-
ház lesz a plébánia közösségi házában, amelyre szere-
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tettel várunk minden érdeklődőt. Közreműködik a CSURGÓ 
ZENEKAR.    

Bacsmai László 
Plébános 

 
 


