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H I R D E T É S E I N K 
 2012. december 2 – 9.  

 

1. A hétköznapi esti misék és a roráték a templomban 
lesznek. A roráték december 4-én, keddtől kezdődnek 
reggel fél 7–kor. Kérem a lelkiségek vezetőit, hogy 
szolgálattal készüljenek a csoportjukkal a rorátén 

2. Ötletek a hit évében kiadvány és kalendáriumok, fali 
naptárak, árusítása van a főbejáratnál. A kisasztalká-
nál karácsonyi képeslapok kaphatók.  

 3. Karitász javára nagyon kevés jött össze még 70 ezer 
forint sem, ezért aki múlt vasárnap az építkezési aka-
dály miatt nem tudta megközelíteni a faládikót ezen a 
vasárnapon megteheti.  

4. Köszönöm a templom rendbetételében a segítséget, és 
asszonyoknak külön köszönöm a rendszeres takarítást.  

5. December 3-án, hétfőn délután 5 órakor a Jézus Szíve 
Család közösség imaórája lesz a Közösségi Ház kápolná-
jában. Szeretettel hívjuk a testvéreket.  

6. December 7-én este a csíksomlyói zarándokok részére 
találkozót hirdetünk.  

A program: 17.30-kor csíksomlyói imafélóra, majd 18-
kor szentmise a templomban.  

Mise után a közösségi házban összejövetel. Minden volt 
és leendő zarándokot szeretettel várnak a szervezők. 
Az irgalmasság Rózsafüzér a reggeli mise előtt lesz.  

7. Az Első Szeretet Karizmatikus Közösség december 5-
én, szerdán az esti szentmise után tartja havi össze-
jövetelét a közösségi házban. Téma: készülődés a kará-
csonyi lelki napra és az adventi szolgálatokra. Minden 
tag és minden pártoló tag megjelenésére számítunk.  

8. A jövő évi alapítványi miséket kifüggesztettük a fő-
bejárattól jobbra lévő hirdetőtáblára és buszmegálló 
hirdetőtáblájára. Kérjük jövő vásárnapig nézzék át, és 
ha van valami hiba azt a héten jelezzék.  
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9. Decemer 8-án, szombaton délelőtt 9 órakor minist-
ránspróba, felkészülés a cingulus felvételére, amely 
december 16-án, vasárnap lesz.  

10. Már előre hirdetjük, hogy december 14-16 között 
lesz az Adventi lelkigyakorlat, amelyet Farkas István 
piarista atya fog tartani.  

11. December hónapban a mi plébániáinkon lesz a Gyűdi 
Szűzanya szobrának képe, amely körbejár a kerületben. 
Ezen a hétvégén az Újvárosi templomban lesz, hétfőn 
este a közösségi ház kápolnájában, majd december 8–án 
a Kórházkápolnában, ahol a Rózsafüzértásulat vezetésé-
vel rózsafüzér imádság lesz. Imafüzeteket is lehet vá-
sárolni a bejáratnál, amelyben imaórák vannak. Ára 200 
Ft, amit használhatnak a közös imaóránál, szombati áj-
tatosságoknál. Jövő vasárnap a Belvárosi templomban, 
majd Decsen és végül ebben a hónapban Őcsénybe kerül.  

12. A mai ¾9-es misén a Mikulás felolvassa azoknak a 
neveit, akik az elmúlt tanévben mindig voltak misén, 
ők majd a hittanórán külön ajándékot is kapnak.  

13. Már előre hirdetjük az egyházközségi farsangi bál 
ideje az eredeti tervhez képest megváltozott, egy hét-
tel később lesz, mint szokott, l tehát január 19 –én. 
Folyamatosan lehet rá jelentkezni a sekrestyében.  

14. 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 

csütörtök: Házas Hétvége közössége 

péntek: Karizmatikusok és a Jézus Szíve Család 

szombat: Rózsafüzér Társulat, Karitász,Szent Mónikások 

22-én, szombaton gitáros énekszolgálattal és agapéval 
mindenki számára! 

Bacsmai László, Plébános 


