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H I R D E T É S E I N K 
 2012. március 25. – április 1.  

 

1. Vasárnap (ma) a Szentföld katolikus templomainak 
megsegítésére van országos gyűjtés. A két padtömb kö-
zötti faládikóba helyezhetik el adományaikat erre a 
célra.  

2. Az idei nagyböjti lelkigyakorlat záró elmélkedése 
vasárnap (ma) esti 6 órás misében lesz, előtte 5 órá-
tól gyóntatás.  

3. Kérem bejelenteni a sekrestyében vagy a plébánián 
azon a betegeket, akik szeretnének húsvétra gyónni, 
áldozni. Hozzájuk március 30-án délelőtt megyünk az 
elsőpéntekes betegekkel együtt, mert az első péntek 
pont nagypéntekre esik.  

4. Éjszakai keresztút lesz március 30-án, pénteken. Es-
te 8 órakor indul a Remetéről, és a Belvárosi templom-
ba érkeznek kb. éjfélkor. Keresztút állomásokra és ke-
resztvivésre is lehet jelentkezni Guld István templom 
gondnoknál és a szervezőknél.  

5. Jövő szombaton ministránspróba lesz délelőtt 9 órá-
tól, a virágvasárnapi körmenetet is elpróbáljuk.  

6. Mivel nem sikerült elég mennyiségű barkát beszerez-
ni, ezért kérjük, hogy mindenki gondoskodjon magának 
barkáról és minden szentmise elején lesz barkaszente-
lés, a ¾9 es misén lesz körmenet, a 11-es misén a Pas-
sió énekelve. Bátaszéken este 7–kor Passiójáték kezdő-
dik. Esetleg ha valakinek van nagyobb mennyiségű bar-
kája és fel tudja ajánlani a hívek részére azt szíve-
sen fogadjuk.  

7. Április 3–án, nagykedden lesz a templom nagytakarí-
tása húsvétra a reggeli mise után kb. fél 8–tol. A 
megszokott takarítókon kívül számítunk másokra is, 
férfiak segítségére is.  

8. A KÉSZ szervezésében március 28-án szerdán este fél 
7–kor (a szentmise után) Kovács Jánosné (Évi) tart 
előadást a Plébánia közösségi házában: Változások a 
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nyugdíjrendszerben címszó alatt. Mindenkit szeretettel 
várunk, nem csak a konkrétan érintetteket.  

9. Hálás szívvel köszöni a Karitasz minden egyes adako-
zójának a hozzájárulását az élelmiszergyűjtéshez. 320 
kg tartós élelmiszer gyűlt össze, melyet szét tud-
nak osztani húsvétra a rászoruló családok között. Kö-
szönjük azoknak is, akik más módon segítettek a rászo-
rulókon.  

10. Már előre hirdetjük, hogy Húsvéthétfőn az Újvárosi 
templomban reggel fél 8 kor a Belvárosi templomba ¾9-
kor és este 6 órakor lesznek a misék.  

11. A keresztutak rendje. Péntekenként délután 5 óra-
kor: 

Március 30. 17. 00, Belváros: Ifjúság és a Cserkészek 

Március 30. 20. 00, Remete - Kisbödő tető – Kálvária 
tető – Belvárosi templom: Éjszakai keresztút 

Április 6. Nagypéntek, Remete 9. 30: egyházközségi 
képviselők 

Bacsmai László 
Plébános 


