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H I R D E T É S E I N K 
2013. augusztus 25 – szeptember 1.  

 

1. Jövő vasárnap, szeptember 1-én a ¾9-es mise lesz a 
katolikus iskolások évnyitó szentmiséje, utána évnyitó 
ünnepség a templomban.  

2. Szeptember elsejétől a hétvégi szentmisék újra este 
6–kor kezdődnek. Tehát a jövő vasárnap esti szentmise 
már este 6 órakor lesz.  

3. Már előre hirdetjük, hogy az idei Remetei búcsú 
szeptember 7-8-án lesz megtartva. Szombaton a szokásos 
gyalogmenet délután 5 órától a Belvárosi templomtól 
indul, 6-kor szentmise, majd keresztút, és a végén 
medjugorjei szentségimádás zárja a szombati programot. 
Vasárnap 10 órától Rózsafüzér, fél 11-kor a búcsúi 
szentmise, amelyet Bíró László püspök úr tart, majd 
szentségi körmenettel zárul. Szeretettel várunk min-
denkit.  

A keresztútra fel lehet iratkozni a sekrestyében, és 
jövő vasárnap lehet az a stáció szövegét átvenni.  

4. 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. Bővebb infor-
máció a hirdetőtáblán olvasható.  

5. 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.  

6. A következő baba-mama klubban (augusztus 27-én ked-
den fél 9-től) kisgyermek angol lesz Kollerné Schmidt 
Kinga vezetésével.  

7. Augusztus 29-én csütörtökön az esti szentmise a 
Szent Mónikás Édesanyák miséje lesz.  
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Kérjük, hogy akik jelentkeztek az augusztus 31-i buda-
pesti találkozóra, a részvételi díjat a mise után ren-
dezzék Vereckeiné Piroskánál.  

Bacsmai László 
Plébános 


