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H I R D E T É S E I N K 
2013. február 10 - 17.  

 

1. Ivancsits Tamás és Barátai lemezbemutató koncertjére 
hívjuk a testvéreket február 10-én vasárnap (ma) dél-
után fél 5–kor a plébánia közösségi házába. A belépés 
díjtalan, de a helyszínen az új lemez megvásárolható.  

2. 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.  

3. Húshagyó keddi táncház lesz a Főiskola E épületének 
dísztermében február 12-én este 7 órától. Zenél a 
Csurgó zenekar, a táncházat vezeti Nyemcsók Pál. Éj-
félkor imádsággal megyünk át a nyagböjtbe. Mindenkit 
sok szeretettel várunk.  

4. Szerdán február 13-án fatimai imaóra délután 5 óra-
kor a Belvárosi templomban.  

5. 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 Műv. Ház szer-
vezésében a Főiskola E épületének dísztermében (A me-
gyei 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. A demonstráció jelmondata: Holtomiglan - 
Holtodiglan. Jöjjünk el minél többen párban és egyéni-
leg is. 

6. Akik idén szeretnének esküdni, még a héten jelent-
kezzenek a plébánián hivatali időben. A plébánián a 
február 19–én este fél 7-re várjuk a jegyeseket.  
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7. Február 12-én kedden fél 10-től, a baba-mama klub a 
Katolikus Óvoda farsangjára megy. Ekkor a plébánián a 
klubhelyiség zárva lesz.  

8. A héten kezdődik a nagyböjt hamvazószerdán a reggeli 
szentmise ¾8–kor lesz a katolikus iskolásokkal együtt. 
Este 6 órakor is lesz szentmise hamvazkodással. Szigo-
rú böjt van 14 éves kortól 60 éves korig hústilalom, 
18 év felett háromszor lehet étkezni és egyszer jól-
lakni. A betegek és a nem saját asztaluknál étkezők 
fel vannak mentve.  

9. A keresztutak rendje péntekenként délután 5 órakor a 
Belvárosi templomban a következő beosztásban: 

február 15.: Karizmatikusok és a Jézus Szíve Család 

március 22.: Rózsafüzér Társulat  

március 1.: Focoláre, Neokatekumenek, Máltai Szeretet-
szolgálat, Karitász 

március 8.: Mónikás édesanyák, és Szikra közösség,  

március 15.: Ifjúság és a Cserkészek 

március 22.: Házashétvégések 

március 29.: Nagypéntek 9:30–kor a Remetén: Egyházköz-
ség 

10. Péntekenként az Irgalmasság Rózsafüzére a reggeli 
mise előtt lesz.  

11. Az egyházközségi gyűlésre szóló meghívókat e-
mailben küldjük szét a sekrestyében azok vehetik át 
akiknek nincs elektronikus elérhetőségük. A gyűlés 
február 20-án szerdán este fél 7–kor lesz a közösségi 
Házban. Téma a zárszámadás, költségvetés, az átszerve-
zéssel és az építkezéssel kapcsolatos aktuális ügyek.  

12. Az Újvárosi templomban hamvazószerdán reggel 7 óra-
kor lesz szentmise hamvazkodással. Péntekenként a ke-
resztút délután 4 órakor kezdődik. Utána áldoztatási 
lehetőség is lesz.  

Bacsmai László 
Plébános 


