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H I R D E T É S E I N K 
2013. augusztus 11 - 18.  

 

1. Jövő héten, azaz augusztus 13-án Siklósi Krisztián 
lesz a Baba-mama klub vendége! Vidám zenés délelőttre 
számíthatunk. A program a Közösségi házban lesz, fél 
9-től várunk mindenkit sok szeretettel! 

2. Augusztus 13-án, kedden este 5 órakor Fatimai imaóra 
lesz a templomban. Utána nem lesz szentmise.  

3. Augusztus 15. csütörtökön Nagyboldogasszony ünnepe. 
Kötelező ünnep. Misék vasárnapi rendben lesznek, újvá-
rosban reggel ½ 8-kor a Belvárosban ¾9–kor és este ½ 
7-kor. A szerda esti 6 órás szentmise előesti szentmi-
sének számít.  

4. Continental Singers koncert lesz, 2013. augusztus 
13-án, kedden este 7 órakor a cikói iskola tornapályá-
ján! Mindenkit szeretettel várunk!  

5. A héten, pénteken 16-án, a reggeli mise után lesz a 
Belvárosi templom takarítása, melyre szeretettel vár-
juk a segítőket.  

6. A plébánia családtábor Domboriban, augusztus 14-18 
között lesz. A regisztrációs díjat minél hamarabb ren-
dezzék a Plébánián, azok, akik ezt még nem tették. 
Megérkezés a táborba szerdán 9 és 11 óra között. Napi 
háromszori étkezést biztosítunk, ásványvizet, gyümöl-
csöt hozzanak magukkal. Utazás egyénileg történik.  

7. Az Országos Katolikus Karizmatikus Találkozó szept-
ember 28-án Budapesten a Jégcsarnokban lesz, mely-
re előzetesen lehet kedvezményes belépőjegyet váltani. 
Ennek ára szeptember 7-ig 2.200,- Ft/fő. A különbusz 
díja 40 fő esetén 3.500,- Ft/fő, így a költségek 
5.700,- Ft-ot tesznek ki. Akik szeretnének a reggel 
kb. 6 órakor a Béla térről induló különbusszal a ta-
lálkozón részt venni, augusztus 31-ig jelentkezzenek a 
sekrestyében nevük és telefonszámuk megadása mellett 
az 5.700,- Ft egyidejű befizetésével. Amennyiben nem 
leszünk 40-en, úgy a beszedett pénzt visszaadjuk. és a 
kedvezményes belépőt még egyénileg is meg lehet ren-
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delni. Kérjük az augusztus 31-i jelentkezési határ-
idő pontos betartását.  

8. Egyházközségünk meghívására Szekszárdra látogatnak 
gyimesi testvéreink. 2013. október 15-én Gyimesközép-
lokról és Hidegségből ötven fő érkezik és tölt el né-
hány napot városunkban. Kérjük a valaha is Csíksomlyói 
zarándoklaton résztvett zarándoktársainkat, hogy jöj-
jenek el a vendéglátással kapcsolatos megbeszélésre, 
amelyet augusztus 26-án hétfőn 18.30-kor tartunk a 
Plébánián, ahol a további részleteket megtudhatják.  

Bacsmai László 
Plébános 


