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

 

1. A szentföld katolikus templomainak megsegítésére a 
két templomban több mint százezer forint jött össze, 
mindenkinek köszönjük.  

2. Vasárnap (ma) délután 5 órakor medjugorjei Szentség-
imádás lesz, a Belvárosi templomban. Bátaszéken este 
7–kor Passiójáték kezdődik.  

3. Április 2-án hétfőn reggel ¾8-kor a katolikus isko-
lások miséje lesz a Belvárosi templomban.  

4. Április 3–án nagykedden lesz a templom nagytakarítá-
sa húsvétra a reggeli mise után kb. fél 8–tol. A meg-
szokott takarítókon kívül számítunk másokra is, férfi-
ak segítségére is.  

5. Első hétfőn április 2-án délután 5 órakor a Jézus 
Szíve Család imaórája lesz a Közösségi Ház kápolnájá-
ban.  

6. Az Első Szeretet első szerdai témája: Elmélkedés 
Szent Ágostonnal. Mindenkit szeretettel várunk mise 
után a plébániára.  

7. A nagycsütörtöki lábmosáshoz is kérjük a férfiak je-
lentkezését a sekrestyében.  

8. A Nagyheti szertartások rendje: 

A Belvárosban  

Nagycsütörtökön és nagypénteken este 6 órakor kezdőd-
nek a szertartások. Nagycsütörtökön az esti szertartás 
után virrasztást tartunk a halálfélelemmel vívódó Úr 
Jézus tiszteletére a Jézus Szíve Család vezetésével.  

Nagypénteken 9.30–kor: a Remetén az Egyházközség ke-
resztútja. A Hazáért való keresztutat fogjuk mondani, 
amit ma át lehet átvenni a sekrestyében.  

Nagypénteken délutántól. A kórházkápolnában is láto-
gatható lesz a szentsír.  
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Nagypénteken hústilalom van 14-60 év között, szigorú 
böjti nap 18-60 év között. Fel vannak mentve a betegek 
és a nem saját asztaluknál étkezők.  

Nagyszombat reggel 9-10 óráig lesz gyóntatatás. Este 
8-kor Húsvét Vigíliájának szertartása kezdődik. A 
szertartás után ételszentelés.  

Húsvétvasárnap a ¾9-es mise után lesz a körmenet. Ezen 
kívül 11-kor és este 6-kor is lesz szentmise. A körme-
nethez szokásosan kérünk segítséget a szolgálathoz.  

Húsvéthétfőn a Belvárosi templomba ¾9-kor és este 6 
órakor lesznek a misék.  

Húsvéthétfőn a 11 órás szentmise ELMARAD 

Újvárosban 

Nagycsütörtökön délután 5-kor szentmise, nagypénteken 
délután 3 órakor keresztút után kb. 4 órakor lesz a 
nagypénteki szertartás.  

Nagyszombaton este 8-kor lesz a húsvét vigíliája, hús-
vétvasárnap a 10 órás szentmise után lesz a körmenet. 
Húsvéthétfőn reggel fél 8-kor lesz szentmise.  

Húsvéthétfőn a 10 órás szentmise elmarad.  

9. Ministránspróba a Belvárosban nagycsütörtökön és 
nagypénteken délután ¾5-től. Nagyszombaton délelőtt 10 
órától. Az ministrálhat az ünnepek alatt, aki eljön a 
próbára is.  

A cserkészeket kérem, hogy szombaton reggel 10 órától 
este 7–ig szervezzék meg a szentsír őrzését.  

10. Kérem a Képviselőtestület tagjait, hogy a sekres-
tyében jelezzék az egyházközségi zarándoklaton való 
részvételi szándékukat április 14-én Budapestre. A 
lelkiségi csoportokból is képviselők jelentkezésének 
függvényében, legalább ketten, de lehet, hogy többen 
is jelentkezhetnek erre a programra. Kérem a lelkiségi 
csoportok vezetőit, hogy a nagyhét folyamán jelezzék a 
sekrestyében.  

Bacsmai László 
Plébános 


