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H I R D E T É S E I N K 
 2012. június 3 - 10.  

 

1. Június 4-én, hétfőn délután 5 órakor a Jézus Szíve 
Család imaórája lesz a kápolnában. Mindenkit szeretet-
tel hívunk! 

2. Első Szeretet Karizmatikus Közösség első szerdai 
összejövetelének témája: szentföldi tanúságtétel. Min-
denkit szeretettel várunk 

3. Első csütörtökön délután 1 órától Csendes Szentség-
imádás a kápolnában.  

4. A bérmálás után szeretettel hívom a plébániára a 
Képviselőtestület tagjait a Katolikus intézmények ve-
zetőit és a lelkiségi és plébániai csoportokból a ve-
zetőt és egy –két tagot, akik röviden 1-2 percben szá-
moljanak be csoportjukról a püspök úrnak.  

5. A Szent Mónika Közösségek Országos Találkozóján ha-
talmas összefogásról tettünk tanúbizonyságot. Egy há-
laadó szentmise keretében szeretnénk megköszönni min-
denkinek a szolgálatát: Június 3-án, vasárnap este fél 
7-től a Belvárosi Templomban. Utána szeretettel hívunk 
minden segítőt a plébániára koccintásra.  

6. Vasárnap (ma) délután fél 6–tól medjugorjei szent-
ségimádás lesz.  

7. Júnus 9-n szombaton délelőtt 9 órától ministránspró-
ba lesz az Úrnapjára.  

8. Június 4-én hétfőn délután fél 5–kor Trianoni megem-
lékezés lesz a Belvárosi templomban.  

9. Jövő vasárnap Úrnapja az oltárokat a ¾9 –es mise 
utánra a lelkiségi csoportok a szokott módon kérem, 
készítsék el. A 3-4 osztályos lányokat kérem, hogy a 
plébánián fehér ruhát vegyenek fel és abban szórják a 
szirmokat. A kisebb lányok is szórhatják a szirmot. 
Virágszirmot leadni csütörtöktől a virágozóban lehet a 
sekrestyével szemben.  

10. A medjugorjei zarándoklat július 2-án hétfőn este 
indulunk és 7-én szombaton délelőtt érkezünk haza. Je-
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lentkezni lehet Borbásné Margitkánál 25 ezer Ft előleg 
befizetésével. Érdeklődni lehet a plébánián és a sek-
restyében is.  

11. A gyászoló Kirsch család támogatására vasárnapig/ma 
estig lehet még adakozni a faperselybe. János könyvei-
ből is lehet még vásárolni. Ezzel, is segítjük őket.  

12. A LÉLEKÉPÍTŐ keretében június 5-én, kedden este 6 
órakor Helyey László színművész vall életéről, hivatá-
sáról.  

Június 14-én, csütörtökön, a Délvidéki Magyarkanizsai 
színházi társulat az 1918-as őszirózsás időszakot idé-
zi fel, amelyben Linder Béla, Károlyi Mihály és tettes 
társai Magyarország végső romlását készítik elő " Zu-
hanórepülésben" Trianonig.  

Mindkét előadás a Garay Gimnáziumban lesz, színházi 
jegyek a sekrestyében korlátozott számban kaphatók 
stílszerűen 1.918,- Ft-os áron.  

13. Mindekinek köszönjük a bérmálási előkészületekben 
való segítséget.  

Bacsmai László 
Plébános 


