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H I R D E T É S E I N K 
2013. február 3 - 10.  

 

1. Vasárnap (ma) a szentmisék után Balázs áldásban ré-
szesítjük a testvéreket.  

2. Vasárnap (ma) az esti szentmise előtt 5 órától 
medjugorjei Szentségimádás lesz.  

3. Február 4-én, hétfőn délután 5 órakor a JSZCS ima-
órája lesz a Közösségi Ház kápolnájában. Katolikus is-
kola hétfői miséje elmarad helyette hamvazószerdán 
lesz a miséjük.  

4. Az Első Szeretet Karizmatikus Közösség február 6-án, 
az első szerdai havi összejövetelén, az esti szentmise 
után a Plébánián a Szárazdi Felekezetközi Misszió mun-
kacsoportját hallgatja meg szerteágazó tevékenységük-
ről. Érdeklődőket is várunk.  

5. Első csütörtöki csendes Szentségimádás a plébánia 
kápolnájában február 7 én délután 1 órától.  

6. Ezentúl a családokat elsősorban a ¾9-es misére vár-
juk, ahol kérjük a 3 évesnél nagyobb gyerekeket és kí-
sérőiket, hogy az első padtömbben foglaljanak helyet. 
Ezeken a miséken a két padtömb között játszószőnyeg 
lesz kihelyezve a legkisebbeknek, hogy a legkevésbé 
zavarják a szentmisén való részvételt. Örülünk a gye-
rekek, és gyerekes családok részvételének a szentmi-
sén, hiszen ők jelentik egyházunk jövőjét.  

7. Szerelmesek napja alkalmából Dr. Kovács Antal olim-
piai és világbajnok cselgáncsozó, közgazdász előadást 
tart a házasságról, elkötelezettségről és hűségről, 
február 14-én délután 5 órakor a Babits Művelődési Ház 
szervezésében a Főiskola E épületének dísztermében (A 
megyei Önkormányzat mellett). Sok szeretettel várunk 
mindenkit. Erre az alaklomra várjuk a jegyeseket, akik 
az idén esküdnek, kivételesen ezen alkalommal nem a 
plébániára, hanem a Főiskola E épületének dísztermébe. 
Utána, demonstráljunk a házasság mellett, átvonulva a 
Garay térre, ahol a Bartina táncosai lépnek fel. 
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8. Akik idén szeretnének esküdni, minél hamarabb je-
lentkezzenek a plébánián hivatali időben. A plébánián 
a február 19–én este fél 7-re várjuk a jegyeseket.  

9. A következő baba-mama klubban február 5-én babák 
farsangja lesz, ahová jelmezbe öltözve várjuk a 0-3 
éves gyerekeket.  

10. Ivancsits Tamás és Barátai lemezbemutató koncertjé-
re hívjuk a testvéreket február 10-én jövő vasárnap 
délután fél 5–kor a plébánia közösségi házába. A belé-
pés díjtalan, de a helyszínen az új lemez megvásárol-
ható.  

11. Febrár 11-én hétfőn van a Betegek Világnapja, ami-
korra várjuk az idős és beteg testvéreket, mert a 
szentmise keretétben fel lehet venni a betegek szent-
ségét. Előfeltétel a kegyelem állapota, illetve beteg-
ség vagy 60 év fölötti életkor. Akik tavaly ilyenkor 
vették fel, most újból megkaphatják.  

12. Húshagyó keddi táncház lesz a Főiskola E épületének 
dísztermében február 12-én este 7 órától. Zenél a 
Csurgó zenekar, a táncházat vezeti Nyemcsók Pál. Min-
denkit sok szeretettel várunk.  

Bacsmai László 
Plébános 


