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H I R D E T É S E I N K 
2013. június 30 – július 7.  

 

1. Vasárnap (ma) este fél 7–kor lesz Dallos Tamás újmi-
séje a Belvárosi templomban. Az újmisés számára ezen a 
vasárnapon gyűjtünk a két padtömb közötti faládikóban. 
Az eddigi adományokat is szeretettel köszönjük.  

Az újmise után a plébánia közösségi házában köszönhe-
tünk el az újmiséstől, amelyhez egy kis pogácsát a bo-
ros gazdáktól bort kérünk szépen.  

Gábriel atyától július utolsó vasárnapján köszönhetünk 
el az esti szentmisén.  

2. A baba-mama klub foglalkozásai keddtől nyári rend 
szerint lesznek: 8.30-tól 10 óráig.  

3. Hétfőn, július 1-én délután 5 órakor a JSZCS imaórá-
ja lesz a Közösségi Ház kápolnájában. Mindenkit szere-
tettel hívunk!  

4. Az Első Szeretet Karizmatikus Közösség július 3-án, 
szerdán, az esti szentmise után tartja havi összejöve-
telét a Kórházkápolnában. Téma az Apostolok cselekede-
tei 3-4 fejezetei. Mindenkit szeretettel várunk! 

Első csütörtökön csendes Szentségimádás a kápolnában 
délután 1 órától.  

Első pénteken gyóntatás csak a misék előtt, délelőtt 
beteg ellátás.  

Első szombati Rózsafüzér este fél 6–tól.  

5. Nálunk a Péter fillérek gyűjtés jövő vasárnap július 
7–én a két padtömb közötti faládikóban.  

6. Jövő vasárnap délután 5-kor az Újvárosi templomban a 
német vendégek részvételével német nyelvű szentmise 
lesz. Jövő vasárnap nem lesz Medjugorjei Szentségimá-
dás.  

7. A Medjugorjei zarándoklatra július 1-én hétfőn este 
8 órakor indulunk a Gemenc parkolóból. Mivel tengerre 
is megyünk odafelé, ezért a fürdőfelszerelést külön 
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csomagaljuk. Először közös étkezés kedden este lesz 
amikor megérkezünk.  

8. A Szent József Iskolaközpont tagintézménye, a Szent 
Rita Katolikus Óvoda főállásra óvónői állást hirdet.  
Jelentkezni személyesen az ügyeleti időben szerda dél-
előttönként lehet az intézmény vezetőjénél (Szabóné 
Varjas Ildikó) a székhely épületben (Garay tér 9.) az 
önéletrajzzal és a szakképesítést igazoló dokumentu-
mokkal. A felvételnél előnyt jelent az óvónői diploma 
mellett a tanítói végzettség, vagy német nemzetiségi 
óvónői végzettség, illetve vallásos életforma.  
A 3 csoportos Szent Rita Katolikus Óvodába beiratko-
zásra továbbra is szeretettel várjuk a középsős és 
nagycsoportos korú gyermekeket.  

9. Jövő vasárnaptól a nyári időszakban vasárnaponként 
az újvárosi templomban a 10 órás szentmise a Belvárosi 
templomban a 11 órás szentmise marad el.  

10. A hétköznapi miserend a következőképpen alakul: 

Hétfőn este 6, kedd reggel 7, szerda és csütörtök este 
6, Péntek reggel 7 (első pénteken este 6–kor is) szom-
baton Remetén reggel fél 8-kor , este Belvárosban fél 
7–kor.  

Bacsmai László 
Plébános 


