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H I R D E T É S E I N K 
2013. április 21 - 28.  

 

1. Plébániai zarándoklatra Máriagyűdre április 27–én 
szombaton reggel 8 óra 15 perckor indulunk a Gemenc 
parkolójából az egyházközségi tagokkal és lelkiségi 
tagokkal, segítőkkel. Kérem a férfiakat hozzanak az 
ebédhez bort vagy üdítőt, az asszonyok pedig az ebéd 
utánra édes vagy sós sütit. Ott ebédet kapunk. Vissza-
érkezés kb. fél 6–ra.  

2. Kedden, április 23-án a következő Baba-Mama Klub 
vendége Tóth Zoltánné Márta, gyógypedagógus pszicho-
pedagógus lesz. 

3. A hagyományos Máriagyűdi gyalogzarándoklat május 11 
én lesz. Akik szeretnének rajta részt venni jelentkez-
zenek április végéig a sekrestyében illetve a plébáni-
án. Felnőtteknek 1.000,- Ft, gyerekeknek 700,- Ft, a 
ministránsoknak és a perselyezésben segédkező lányok-
nak ingyenes az utazás. Az indulás reggel 6, 15 perc-
kor lesz a Gemenc parkolóból.  

4. Április 25- én csütörtökön az esti szentmise a Szent 
Mónikás Édesanyák miséje lesz, majd utána megbeszélés 
a Plébánián.  

Már most hirdetjük, hogy május 18-án, Pünkösd előtti 
szombaton lesz a Szent Mónika Közösség Országos Talál-
kozója Székesfehérváron, melyre kérjük, hogy mielőbb 
jelentkezzenek, a sekrestyében vagy a szervezőknél, 
akik szeretnének elmenni. Útiköltség 2.000,- Ft.  

5. Április 25-én, csütörtökön délután 5 órakor lesz az 
elsőáldozó gyerekek szüleinek szülői értekezlet a plé-
bánián, és el lehet vinni az elsőáldozási ruhát.  

6. A most 4. osztályos gyerekek szülei május 20-ig 
kell, hogy nyilatkozzanak arról, hogy az 5. osztályba 
a kötelező erkölcstan óra helyet a hit és erkölcstant 
választják. Kérjük azokat a szülőket, akik megkeresz-
teltették gyermeküket, hogy tegyenek eleget a keresz-
teléskor tett ígéretüknek. Ez is egyfajta megvallás a 
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hitünknek. Biztassunk másokat is erre. Tájékozató lap 
a főbejáratnál a kisasztalkán található.  

7. Mivel a tér felújítása akadályozza a templomba ju-
tást a hétköznapokon ezért hétfőtől a hétköznapi misék 
a Kórházkápolnában lesznek a rendes időben reggel 7 
órakor és este 6 órakor.  

8. Április 29–én jövő hétfőn este a 6 órás szentmisét 
Bíró László püspök úr tartja, az kivételesen a belvá-
rosi templomban lesz. Utána az alsóvárosiaknak gyűlés 
a közösségi házban.  

9. Szombat este és vasárnaponként figyeljünk a kiírá-
sokra, hogy éppen mely oldalról közelíthető meg a 
templom. Most éppen a park felé eső kijáratokat kérjük 
használni, és ne az építési területen bóklásszunk, 
mert tilos, és balesetveszélyes.  

10. Ma gyűjtünk a kispapnevelés céljaira a két padtömb 
közötti faládikóban. Újvárosban a jövő vasárnap is ki 
lesz téve a faládikó, mert a múlt vasárnap nem lett 
hirdetve.  

11. Április 22-én és 23-án hétfőn és kedd reggel 8-tól 
17 óráig van az óvodai beíratás ideje. Kérjük a kato-
likus szülőket, hogy írassák be gyermekeiket katolikus 
óvodánkba, hogy minél kisebb korban tudjon keresztény 
környezetben nevelődni a gyermek. A beíratás helye a 
Katolikus Iskolában lesz, Garay tér 9. Hétfőn/holnap a 
katolikus iskolában pótbeíratási nap is van a leendő 
elsősök számára.  

12. Szabóné Varjas Ildikó a Katolikus Iskola igazgató-
nője püspöki kitüntetésben részesült. Ezzel a kitünte-
téssel elismerték az igazgatónő és a 20 éves katolikus 
iskola keresztény nevelésében eltöltött szolgálatát. 
Gratulálunk a kitüntetéshez az igazgatónőnek és a ka-
tolikus iskolának.  

Bacsmai László 
Plébános 


