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H I R D E T É S E I N K 
2013. szeptember 15 - 22.  

 

1. Akik szeretnének keresztségre, első áldozásra , bér-
málásra készülni jöjjenek el az első alkalomra, ami 
szeptember 16-án hétfőn az esti mise után lesz a plé-
bánián 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.  

Bibliakör is lesz Attila atya vezetésével kéthetente 
csütörtökönként. Az első alkalom 

Szeptember 26 –án lesz a plébánián, szeretettel várjuk 
a régi és az új tagokat is.  

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

3. Még egyszer szeretnénk megerősíteni, hogy a felső-
söknek, középiskolásoknak, főiskolásoknak és egyete-
mistáknak a plébánián van a hitoktatás 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 

A bérmálás a 9-10 osztályban van, különösen felhívjuk 
a leendő bérmálkozók figyelmét, rendszeresen járjanak 
hittanra és szentmisére.  
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4. Egy szegény családnak szüksége lenne fa- vagy szén-
tüzelésű kályhára. Illetve egy másik rászorulónak kel-
lene egy gáztűzhely. Ha valaki fel tudna ajánlani 
ilyet, jelezze a Karitasznál (414 -735)vagy a plébáni-
án illetve a sekrestyében.  

5. Az Országos Karizmatikus Találkozóra szervezett bu-
szon néhány szabad hely van még. A 3. 500, - Ft úti-
költség befizetésével a sekrestyében lehet jelentkez-
ni. A most jelentkezők a találkozó helyszínén, a Jég-
csarnokban 2. 700, - Ft-ért önállóan váltanak majd be-
lépőt.  

6. Mivel a Belvárosi templom megerősítésének munkálatai 
folytatódnak, ezért a templom előkészítéséhez kérünk 
férfi segítséget jövő vasárnap délután 3 órára.  

Bacsmai László 
Plébános 


