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H I R D E T É S E I N K 
 2012. november 25 – december 2.  

1. A hétköznapi misék ezen a héten még a kórházkápolná-
ban lesznek. Szombaton délelőtt 9 órára várunk segít-
séget a takarításhoz, mert Advent folyamán a roráték 
és az esti misék is a templomban lesznek.  

2. Ötletek a hit évében kiadvány még kapható a sekres-
tyében. Ajánljuk, hogy családonként legyen egy, hogy 
akár közösen is, meg tudják beszélni. Jövő vasárnaptól 
lesz a kalendáriumok, fali naptárak árusítása a főbe-
járatnál. A lelkiségek vezetői egyeztessenek a sekres-
tyében, hogy mikor tudnak vállalni szolgálatot.  

3. Krisztus Király ünnepén, (ma) a ¾9-es szentmise után 
szentségimádási órát tartunk a JSZCS vezetésével.  

4. Vasárnap (ma) gyűjtünk a Karitász javára a két pad-
tömb közötti faládikóban. Ennek egy része helyi Kari-
tászt segíti a másik rész, pedig az Országos Karitász 
javára megy, amelyből segítik a rászorulókat. Akik 
szolgálatukkal segítenének, kérjük nevüket és elérhe-
tőségüket is dobják a perselybe.  

5. November 27 én kedden este 6 órakor a KÉSZ szervezé-
sében tart előadást a Hit éve alkalmából Bognár Attila 
mohácsi plébános: A hit és a költészet címmel. Szere-
tettel várunk mindenkit az előadásra a plébánia Közös-
ségi házába.  

6. November 29-én, csütörtökön este 6 órakor lesz a 
Szent Mónikás édesanyák miséje a Kórház Kápolnában.  

7. Kezes találkozó lesz az első gyónó és első áldozó 
gyerekek kezeseinek november 29–én csütörtökön délután 
5 órakor a plébánia közösségi házában 

8. Jövő vasárnap a ¾9–es mise keretében jön a Mikulás! 
Szeretettel várjuk a gyerekeket.  

9. December 1-én szombaton délelőtt 9 órától a katoli-
kus iskolába várjuk az óvodásokat és az alsós gyereke-
ket szüleikkel együtt adventi koszorúkészítésre. Csa-
ládonként egy koszorúlapot biztosítunk, gyertyákat és 
tartozékokat lehet a helyszínen vásárolni.  
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10. A roráték december 4-től (keddtől) kezdődnek reggel 
fél 7–kor. Kérem a lelkiségek vezetőit, hogy szolgá-
lattal készüljenek a csoportjukkal a rorátékra, ame-
lyek rendje a következő: 

kedd: Neokatekumenek, Focolare és Máltai Szeretetszol-
gálat 

szerda: Katolikus iskolások és hittanosok, utána agapé 
a plébánián 

csütörtök: Házas Hétvége közössége 

péntek: Karizmatikusok és a Jézus Szíve Család 

szombat: Rózsafüzér Társulat, Karitász és Szent Móni-
kások 

Bacsmai László 
Plébános 


