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H I R D E T É S E I N K 
 2012. szeptember 23 – 30.  

 

1. A Plébánia és KÉSZ meghívására Dr. UDVARDY GYÖRGY 
megyéspüspök úr tart előadást szeptember 24 én hétfőn 
az esti mise után este fél 7-től a plébánia közösségi 
házában a Hit évére való ráhangolódás címmel. Jöjjünk 
el minél többen, hogy jól tudjunk felkészülni az októ-
berben induló hit évére.  

2. A hétköznapi misék a közösségi ház kápolnájában van-
nak a szokott időben.  

Szombaton és vasárnap a rendes időben vannak a szent-
misék a templomban. De ehhez kérnénk minden szombaton 
délután fél 4–re, néhány asszonyt, akik segítenek a 
templom kitakarításában. A bejáratnál lévő kisasztal-
kán lehet feliratkozni a szombati napokra, hogy ne 
mindig ugyanazoknak kelljen jönni, kérem fogjunk ösz-
sze. Köszönöm a férfiak múlt vasárnapi segítségét.  

A gyóntatás ez idő alatt a főbejárttól jobbra lévő ke-
reszt kápolnában lesz a szokott időben. Szükség sze-
rint a főbejáratnál a zsákban lévő kispárnákat lehet 
használni, és használat után kérjük oda visszatenni.  

3. A soron következő baba-mama klubban kerekítő fogla-
kozás lesz Sziliné Tarnóczy Ilonával, aki ölbeli játé-
kokra és mondókákra tanítja az anyukákat. Szeptember 
25-én kedden, 10 órától a belvárosi plébánia nagy hit-
tantermében.  

Használt, de jó állapotban lévő plüss és egyéb kinti 
és benti játékokat szívesen fogadunk a Baba–Mama klub 
gyermekei részére. Le lehet adni a plébánián hivatali 
időben, főleg keddenként 10-fől fél 12-ig.  

4. Szent Mónikás mise lesz szeptember 26-án, csütörtö-
kön este 6 órakor a közösségi ház kápolnájában, de 
hallható annak előterében is.  

5. A Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza 
Önarckép Értékkel című rendezvényének követező vendége 
Schubert Péter grafikus művész, egyházközségi képvise-
lő, áldoztató. Ideje szeptember 26-án, szerdán este 6 
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órakor. Helye a Főiskola E épülete a Megyei Önkormány-
zat mellett. Közreműködik: Hegedűs Katalin – zongora-
művész és Hegedűs Endre - Liszt Ferenc - díjas zongo-
raművész. Belépő 1.000,- Ft. Szeretettel várjuk az ér-
deklődőket.  

6. Egyházmegyei zarándoklatra lehet jelentkezni a hor-
vátországi Voćinba a pozsegai egyházmegye kegyhelyére 
október 13-án, szombaton, Dallos Tamás diakónus veze-
tésével. A jelentkezés után kérjük leadni a személy 
igazolványszámot és a lejárat idejét, a 3.000,- Ft 
részvételi díj megfizetése mellett. Reggel 8-ra kell a 
határhoz érkezni és kb. délután 5-re van a visszaérke-
zés a határhoz. Jelentkezési határidő október 4–ig.  

7. Jövő vasárnap szeptember 30-án a 10 órás újvárosi 
szentmisét a Kossuth és Katolikus rádió közvetíti. Már 
előre köszönöm az énekkar segítségét, és kérem a test-
véreket, hogy aktívan működjenek közre a szentmise vá-
laszaival és az éneklésbe kapcsolódjanak bele.  

Bacsmai László 
Plébános 


