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H I R D E T É S E I N K 
 2012. augusztus 26 – szeptember 2.  

 

1. A következő Baba-Mama Klubba ismét előadót várunk. 
Augusztus 28-án, kedden 10 órától egy gyermekorvos, 
fejlődésneurológus lesz a vendégünk (Simonné dr. 
Tajdina Júlianna).  

2. A Szent József Katolikus Általános Iskolában a tan-
könyvosztás időpontja augusztus 30-án, csütörtökön 
lesz 8 órától14 óráig. A kedvezményes tankönyvek átvé-
tele az ingyenességre jogosító igazolás leadása elle-
nében lehetséges.  

Az intézmény Veni Sancte és tanévnyitó ünnepélye szept-
ember 2-án jövő vasárnap lesz a háromnegyed kilences 
szentmisén. Gyülekező az iskolában 8.15-től. Az első 
tanítási nap szeptember 3-a, hétfő.  

3. Augusztus 30-án, csütörtökön az esti szentmise a 
Szent Mónikás Édesanyák miséje lesz. Jöjjünk el minél 
többen az új tanév kezdete előtt és imádkozzunk együtt 
gyermekeinkért.  

4. Az Első Szeretet Karizmatikus Közösség szeptember 5-
én, szerdán az esti szentmise után tartja havi össze-
jövetelét a hittanteremben a Plébánián. Téma: ismerke-
dés a zsolozsmázással, készülődés a Lelki Napra és az 
országos találkozóra, nyári lelki élmények megosztása. 
Mindenkit szeretettel hívunk! 

 5. Az Országos Katolikus Karizmatikus Találkozóra 
szeptember 15-én, Szegeden kerül sor, ahová külön 
buszt indítunk. 40 fő jelentkezése esetén az útikölt-
ség 2.300,- Ft. Ezúttal belépő is lesz a rendezvényre, 
16 év feletti személyeknek 2000, - Ft. Jelentkezni a 
sekrestyében lehet az útiköltség egyidejű befizetése 
mellett 2012. szeptember 9-ig. Indulás reggel 7 órakor 
a Béla térről, érkezés este 8 óra körül.  

6. Szeptember 1-jétől szombat–vasárnap esti misék, újra 
este 6 órakor kezdődnek. Tehát a következő szombaton 
és vasárnapon már este 6-kor lesz a szentmise. Első 
szombati ájtatosság délután 5 órától kezdődik. A 10 
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órás szentmise az Újvárosban és a 11 órás a Belváros-
ban szeptember 16–tól lesz újra.  

7. Egy Tengelic-Szőlőhegyen élő 3 gyermekes családban a 
2 éves Kovács Hunornál agydaganatot állapítottak meg. 
A jelentősen megnövekedett kórházi és egyéb kiadásaik-
hoz kérnénk segítséget. Adományaikat a két pad között 
lévő faperselyben helyezhetik el, jövő vasárnap estig, 
illetve a bankszámlaszámot a perselyen lévő lapocskán 
találják. Bővebb információt a hirdetőtáblánál olvas-
hatnak. Köszönjük.  

8. Péntek reggelre van szabad miseszándék. A sekrestyé-
ben vagy a plébánián lehet misét íratni.  

9. Szeretnénk megköszönni mindenkinek, akik a dombori 
családtábor szervezésében és lebonyolításban részt 
vettek. Különösen Szanyóné Lóki Gabriellának és Oláhné 
Mónikának és Dallos Tamás diakónusnak. Külön köszönjük 
Scheidler Antalnak és segítőinek, akik finom lángossal 
lepték meg a táborlakókat. A tábor az Új Széchenyi 
terv pályázatából valósult meg, a több, mint 150 tábo-
rozó örömére. Köszönjük. Jövőre is megtartjuk.  

10. Már előre hirdetjük, hogy az idei Remetei búcsú 
szeptember 8–án, és 9-én lesz megtartva. Szombaton 
déltől imaórák lesznek a lelkiségek vezetésével a be-
osztás szerint. Délután 5 órakor indulunk gyalog me-
netben a Remetére imádkozva - énekelve, ott este 6 
órakor, mise, keresztút, és medjugorjei szentségimádás 
lesz. Vasárnap fél 11-kor Bíró László püspök úr veze-
tésével ünnepi szentmise, szentségi körmenettel.  

Imaórák rendje: szeptember 8. szombat: 

12.00: Jézus Szíve Család  

13.00: A Karizmatikus közösség és a Szikra közösség 

14.00: Neokatekumenek, Fokolare, Málta és Karitász 

15.00: Házas Hétvége és Ifjú Házasok 

16.00: Rózsafüzér Társulat és Szent Mónika közösség 

Bacsmai László 
Plébános 


