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H I R D E T É S E I N K 
2013. szeptember 8 - 15.  

 

1. A Remetei búcsún vasárnap 10 órától Rózsafüzér, fél 
11-kor a búcsúi szentmise, amelyet Bíró László püspök 
úr tart, majd szentségi körmenettel zárul. Szeretettel 
várunk mindenkit. A stációk felajánlóit külön kérem, 
hogy vegyenek részt az ünnepi szentmisén.  

2. Az idei esztendő Egyházmegyei Koncert rendezvénye, 
ami 2013. szeptember 29-én kerül megrendezésre a Ko-
dály Központban. A 18.00 órakor kezdődő Verdi emlék 
hangversenyen a MÁV Zenekara és a Nemzeti Énekkar elő-
adásában hallhatjuk többek között Verdi műveit. Vasár-
nap/ma estig kérem jelentkezni, akik szeretnének részt 
venni, és a tavalyihoz hasonlóan azok is jelezzék, 
akik tudnak a kocsijukkal másokat is vinni.  

3. A következő Baba-Mama klubban (szeptember 10-én, 
10órától) Dr. Simonné Tajdina Julianna gyerekorvos-
fejlődésneurológus válaszol a kérdésekre.  

4. Szeptember 13-án, pénteken délután 5 órától fatimai 
imaóra lesz a Belvárosi templomban.  

5. Akik szeretnének keresztségre, első áldozásra , bér-
málásra készülni jelentkezzenek a Plébánián illetve 
jöjjenek el az első alkalomra, ami szeptember 16-án 
hétfőn az esti mise után lesz a plébánián fél 7–től.  

Akik már tavaly is jártak katekumenátusra, azoknak az 
első alkalom szeptember 18-án, szerdán az esti mise 
után fél 7–től lesz. Mindkét csoportba szeretettel 
várjuk a befogadókat, kezeseket is.  

6. Ministránsbúcsúra lehet jelentkezni jövő vasárnapig 
Máriagyűdre, ami szeptember 21-én szombaton lesz dél-
előtt 9–től délután 3–ig. Kérjük a szülőket jelezzék 
akik tudnának besegíteni a gyerekek szállításában.  

Szeretettel várjuk a 2. osztályos fiúkat, hogy jöjje-
nek ministrálni. Ministránsfoglalkozás jövő szombaton 
délelőtt 9 órakor lesz. Gyülekezés a plébánián.  
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7. Az iskolákban a jövő héttől kezdődik a hitoktatás. A 
rendje a hirdetőtáblán olvasható. A felsősöknek, kö-
zépiskolásoknak, és főiskolásoknak a plébánián van a 
hittan a következő időpontokban: 

Plébánia Csütörtök 15.15-16.00 6. osztály 
    16.00-16.45 7-8. osztály 
  Péntek 16.00-17.30 9-10. osztály 
    19.00-20.30 Főiskola, egyetem
  Szombat 19.00-20.30 11-12. osztály 

8. Jövővasárnaptól újra lesz 10 órás szentmise az Újvá-
rosban és 11 órás mise a Belvárosban.  

9. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki a búcsúhoz 
munkájával, szolgálatával hozzájárult. Köszönöm a 
Cserkészeknek a pakolást, a körmenet után kérem, hogy 
összefogással pakoljuk vissza a padokat a sekrestyébe. 
Köszönöm a kántor úr a sekrestyés szolgálatát, a tech-
nikusoknak az erősítést, és innen szeretném megköszön-
ni a vendéglátó csoport szolgálatát, akik az ebédnél 
szorgoskodnak, és köszönöm azoknak, akik süteménnyel 
járultak hozzá az ebédhez.  

Bacsmai László 
Plébános 


