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H I R D E T É S E I N K 
2013. április 7 - 14.  

 

1. Irgalmasság vasárnapján (ma) Szentségimádás lesz a 
¾9-es mise után a Jézus Szíve Család vezetésével.  
Hétfőn, 8-án délután 5 órakor a JSZCS imaórája lesz a 
Közösségi Ház kápolnájában. Mindenkit szeretettel hí-
vunk!  

Hétfőn reggel ¾8–kor a katolikus iskolások miséje lesz 
a Belvárosi templomban.  

2. A csíksomlyói zarándoklattal kapcsolatos megbeszélés 
április 10-én, szerdán este fél 7-kor lesz a plébáni-
án. A regisztrált jelentkezők részvételének megerősí-
tése a 22.000,- Ft részvételi díj befizetésével törté-
nik meg.  

3. Iskolai beiratkozás lesz április 8-9-én hétfőn ked-
den: 8 órától. Szeretettel kérjük, hogy minél többen 
írassák be gyermeküket a katolikus iskolánkba, ahol 
nemcsak katolikus oktatás, hanem hitre való nevelés 
folyik. Iskolán tanulói megállják helyüket a városi 
középiskolákban, de a neves egyházi gimnáziumokban is.  

4. Ezen kívül szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy 
akik állami általános iskolákba íratják gyermeküket, 
azoknak nyilatkozniuk kell, hogy gyermekük számára a 
kötelező erkölcstant vagy az helyett a hit és erkölcs-
tant választják gyermekük számára ugyanabban az időben 
a délelőtti órarendben. Nem feltétel, hogy a gyerek 
meg legyen keresztelve, sőt a keresztelés egyik felté-
tele, hogy járjon a gyermek hittanra.  

Ugyanígy a most 4. osztályos gyerekek szülei május 20-
ig kell, hogy nyilatkozzanak arról, hogy az 5. osz-
tályba a kötelező erkölcstan óra helyet a hit és er-
kölcstant választják. Az 5. osztályokban mi papok ter-
vezzük a hitoktatást végezni.  

Kérjük azokat a szülőket, akik megkereszteltették 
gyermeküket, hogy tegyenek eleget a kereszteléskor 
tett ígéretüknek, hogy gyermeküket keresztény módon 
nevelik. A keresztszülők is érezzük át a felelősségü-
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ket keresztgyermekük tekintetében. Ez is egyfajta meg-
vallás a hitünknek. Biztassunk másokat is erre. Tájé-
kozató lap a főbejáratnál a kisasztalkán található.  

5. Egyházközségi zarándoklatot tervezünk Máriagyűdre 
április 27–én szombaton, egyházközségi tagokkal és 
lelkiségi tagokkal. Kérjük a mise után jelezni a sek-
restyében, hogy a képviselők közül ki tud, vagy nem 
tud jönni. A lelkiségi vezetőket is kérem, hogy egy-
előre két–két személyt jelentsenek le a csoportjukból. 
A templomtakarítók és segítők is jelezzék jövő vasár-
napig, ha szeretnének jönni a zarándoklatra 

Bacsmai László 
Plébános 


