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H I R D E T É S E I N K 
2014. január 26 – február 2.  

 

1. Jövő vasárnap a ¾9-es szentmisére hívjuk a kedves 
szülőket hozzák el gyermekeiket gyermekmegáldásra, 
hogy közösen imádkozhassunk a gyermekekért.  

2. Január 30-án, csütörtökön az esti szentmise a Szent 
Mónikás Édesanyák miséje lesz.  

3. Február 8-án szombaton az 5 órás szentmise újvárosi 
templomban német nyelven lesz  

4. A Szent József Iskolaközpont TÁMOP pályázati finan-
szírozásból takarító és dajka állásra 30 évnél fiata-
labb munkanélküli vagy pályakezdő munkatársakat keres. 
Az alkalmazás 2014. februárjától határozott idejű tel-
jes munkaidős. További részletekről érdeklődni lehet a 
Katolikus Iskolában hétköznapokon 14 és 16 óra között 
az igazgató nőnél.  

5. Bíró László püspök úrról készült egy nagyon szép in-
terjú kötetet, amely végigkíséri az egész életét az 
Alsó utcától a tábori püspökségig. A könyv címe: Ren-
delkezésre állok. A könyvbemutató február 8–án két hét 
múlva, szombaton délután 4 órakor lesz a plébánia kö-
zösségi házában. Bíró László püspök úr mellett jelen 
lesz az egyik szerző Elmer István. A helyszínen meg 
lehet vásárolni a könyvet, amely 2.900,- Ft-ba kerül 
és püspök úr dedikálja.  

Az esti 6 órás szentmisét is Bíró püspök úr tartja.  

6. Akik idén szeretnének esküdni, kérjük, hogy január 
hónapban hivatali időben jelentkezzenek időpont és 
adategyeztetésre a plébánián, hogy be tudjanak kapcso-
lódni a közös jegyes kurzusba.  

A jegyes kurzus első találkozója Valentin napon lesz 
február 14–én pénteken este 6 órakor a Babits Művelő-
dési Központban, ahol előadást tart Gorove László ál-
landó diakónus és felesége a házasságról. Erre az elő-
adásra a jegyeseken kívül másokat is szeretettel hí-
vunk, utána felvonulunk Béla király térre és demonst-
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rálunk a házasság mellett, mivel ez a nap egyben a há-
zasság világnapja is.  

Utána való kedden február 18–án kedd este fél 7–től 
folytatódik jegyes kurzus a jegyesek számára a plébá-
nia közösségi házában.  

7. Január 27-én, hétfőn 18 órakor a Garay gimnázium 
dísztermében Dr. Bunyevácz Zsuzsanna: A magyarság 
múltja és jövője címmel tart Léleképítő előadást Ezt 
követően február 3-án Haáz Sándor tart léleképítőt es-
te 6 órakor.  

Bacsmai László 
Plébános 


