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H I R D E T É S E I N K 
 2012. szeptember 2 - 9 

 

1. A következő Baba-Mama klub szeptember 4-én, kedden 
10 órától lesz. Aktuális téma: A moshat pelenka. Elő-
adó Nyisztorné Vas Rita.  

2. Hitoktatásra lehet jelentkezni az iskolákban illetve 
a plébánián. A már beíratott gyerekeket nem kell újra 
beíratni. A hitoktatás szeptember 10-én hétfőn kezdő-
ik. Az óvodákban is jelentkezhetnek azok a szülők 
akik, hittanfoglalkozásra járatnák gyermeküket.  

A plébánián az 5. és 6. osztálynak szerdán délután 3 
és fél 5 között lesz a hittan, amit Dallos Tamás dia-
kónus tart.  

A 7. osztálynak pénteken 3–tól 3.45-ig. A 8-9. osz-
tálynak ¾4–¼6 között lesz a hittan.  

A 10-11-ikeseknek szombaton este 7-től fél 9-ig lesz, 
ezeket Barcs Gábriel atya tartja. A 12-ikeseknek és az 
egyetemista korosztálynak, illetve a cserkész vezetők-
nek pénteken este 7 órától fél 9–ig, tartja Dallos Ta-
más diakónus.  

Akik szeretnének felnőttként keresztelkedni, vagy első 
áldozáshoz, bérmáláshoz járulni és most kezdenék, 
azoknak szeptember 19–én szerdán este ¾7–től lesz az 
első foglalkozás. A haladóknak, akik tavaly kezdtek 
szeptember 17–én hétfőn este ¾7-től lesz a plébánián. 
Az iskolákban az egyeztetés után kifüggesztik és jövő 
vasárnaptól mi is kitesszük a hirdetőtáblára az alsó-
sok hittanrendjét.  

3. 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! 

 4. Az Országos Katolikus Karizmatikus Találkozóra 
szeptember 15-én, Szegeden kerül sor, ahová különbuszt 
indítunk. 40 fő jelentkezése esetén az útiköltség 
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2.300,- Ft. Ezúttal belépő is lesz a rendezvényre, 16 
év feletti személyeknek 2.000,- Ft. Jelentkezni a sek-
restyében lehet az útiköltség egyidejű befizetése mel-
lett szeptember 9-ig. Indulás reggel 7 órakor a Béla 
térről, érkezés este 8 óra körül.  

5. A 10 órás szentmise az Újvárosban és a 11 órás a 
Belvárosban szeptember 16–tól lesz újra. A szombat es-
ti szentmise újvárosban és Belvárosban is elmarad.  

6. 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, vasárnap (ma) estig, 
illetve a bankszámlaszámot a perselyen lévő lapocskán 
találják.  Bővebb információt a hirdetőtáblánál olvas-
hatnak. Köszönjük.  

7. Hétfőn (3-án) délután 5 órakor a Jézus Szíve Család 
imaórája lesz a Közösségi Ház kápolnájában. Mindenkit 
szeretettel hívunk.  

8. Pénteken délután 3 órakor lesz a most elhunyt 
Seleznik Tibor temetése az Alsóvárosi temetőben, ame-
lyet Bíró Püspök úr végez. A szentmise érte reggel ¾8–
kor lesz a Belvárosi templomban. A temetés alatt és a 
mise alatt is a koszorúra szánt összeget a család a 
Kupola javára ajánlja fel.  

Ugyancsak a Kupola javára ajánlják fel a koszorúra 
szánt összeget Prajda Vendel és felesége Ildikó bú-
csúztató gyászmiséjén szeptember 7–én pénteken délután 
¼6–kor a Belvárosi templomban. Temetésük 21-én délután 
3 órakor lesz Tolnán.  

Az Irgalmasság Rózsafüzér kivételesen pénteken reggel 
6.40 kor lesz, az esti misék miatt.  

Pénteken az esti szentmisét Bíró László püspök úr 
mondja a Belvárosi templomban.  

9. Az idei Remetei búcsú szeptember 8–án és 9-én lesz 
megtartva. Szombaton déltől imaórák lesznek a lelkisé-
gek vezetésével a beosztás szerint. Délután 5 órakor 
indulunk gyalogmenetben a Remetére imádkozva, énekel-
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ve. Ott este 6 órakor szentmise, keresztút, és 
medjugorjei szentségimádás lesz. Vasárnap fél 11-kor 
Bíró László püspök úr vezetésével és Hevenesi János 
vasmisés és Jáky Teodóz gyémántmisés koncelebrálásával 
ünnepi szentmise, szentségi körmenettel. Keresztúti 
állomásokra lehet jelentkezni a sekrestyében.  

Imaórák rendje szeptember 8-án, szombaton: 
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 


