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H I R D E T É S E I N K 
 2012. szeptember 9 - 16 

 

1. Hitoktatásra lehet jelentkezni az iskolákban illetve 
a plébánián. A már beíratott gyerekeket nem kell újra 
beíratni. A hitoktatás szeptember 10-én hétfőn kezdőik 
az alsósoknak az iskolákban a felsősöknek a plébánián. 
A hittanórák rendjét a templom hirdetőtábláján olvas-
hatják. Az óvodai hittan foglalkozásra is lehet je-
lentkezni. Októbertől kezdődnek a foglalkozások.  

2. 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.  

3. Az Országos Katolikus Karizmatikus Találkozóra 
szeptember 15-én Szegeden kerül sor, ahová külön buszt 
indítunk. 40 fő jelentkezése esetén az útiköltség 
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 2012. szeptember 9-ig. Indulás reggel 7 órakor a 
Béla térről, érkezés este 8 óra körül.  

4. A belvárosi cserkészek sok szeretettel hívják és 
várják az érdeklődő gyerekeket és szüleiket szeptember 
16. -án, vasárnap a ¾9-es mise után a plébánián meg-
tartandó, évnyitó cserkészfoglalkozásra. " 

5. Szeptember 13-án, csütörtökön délután 5 órától 
fatimai ájtatosság, fél 6–tól Szentségimádás.  

6. 20 éves a Katolikus óvoda. Ez alkalomból 14-én, pén-
tek délután 4 órakor a felújított óvodát megáldja Dr. 
Udvardy György püspök úr, majd délután 5 órakor hála-
adó szentmise lesz a Belvárosi templomban, amelyre 
szeretettel várjuk a testvéreket. Az este 6 órára fel-
vett miseszándékot ezen a misén mondjuk el. Az irgal-
masság rózsafüzér a reggeli mise előtt lesz.  
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7. Jövő vasárnaptól már meg lesz tartva Újvárosban a 10 
órai szentmise, a Belvárosban pedig a11 órás mise. A 
hétvégén az esti misék este 6 órától vannak.  

8. A Remetei keresztek elkészültek, amit köszönünk Ve-
reckei Zoltánnak és feleségének Piroskának, akik Jézus 
keresztjét állták, ami 1,7 millió Ft-ba került.  

Köszönjük a 3 évvel ezelőtt adott 5.000 Eurót Ana 
Spatz és Elizabeth Mekl németországi mözsi elszárma-
zottaknak, ebből a jobb oldali keresztet tudtuk fel-
újítani. A Baloldali kereszt felújítását a Remete Ká-
polnáért alapítvány végezte el adományokból és 1%-os 
felajánlásokból, amit köszönünk az adakozóknak. Külö-
nösen a kisnyugdíjasok rendszeres adományait köszön-
jük.  

A stációkból 3 felújítására szerződtünk, most a búcsú-
ra még nincsenek szállítható állapotban, egyet a vál-
laltak a restaurátorok, hogy ingyen megcsinálják, a 
másikhoz a Rotary Club ígért adományt, és harmadiknak 
az árát szeretnénk közadakozásból fedezni. Mégpedig a 
jövő vasárnaptól a két padtömb közötti faládikóba he-
lyezhetik el adományaikat erre a célra. A többi 11 
stációhoz is kérünk jelentkezőket, családokat, lelki-
ségeket, utcákat, városrészeket, akik összeadva egy - 
egy stáció árát teszik lehetővé a többi felújítását, 
nevük megörökítése mellett.  

Bacsmai László 
Plébános 


