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H I R D E T É S E I N K 
2014. február 2 - 9.  

 

1. Február 3-án, hétfőn reggel ¾8–kor a katolikus isko-
lások miséje keretében és az esti misén is lesz 
Balázsáldás. A mai ¾9–es mise után csak kisgyermekes 
családoknak lesz Balázsáldás, mások, akik hétfőn nem 
részesülnek benne jövő vasárnap a misék után kapnak 
Balázsáldást.  

Hétfő délután 5 órakor a Jézus Szíve Család imaórája 
lesz a Közösségi Ház kápolnájában. Mindenkit szeretet-
tel hívunk! 

A jövő héten a Belvárosi templomban lesznek a hétköz-
napi szentmisék, majd az utána következő héttől a 
templomi munkák befejezése miatt egy pár hétre kell 
leköltöznünk hétköznap a Kórházkápolnába.  

2. Február 4-én a Baba-Mama klub vendége Komáromi-Fülöp 
Zoltán szülész-nőgyógyász lesz. 

3. Az Első Szeretet Karizmatikus közösség 2014. február 
5-én, szerdán az esti szentmise után a Plébánián tart-
ja havi összejövetelét. Téma: Góliát győzelmének tit-
ka. Minden érdeklődőt szeretettel várunk 

4. Első csütörtökön Csendes Szentségimádás délután 1 
órától a Közösségi Ház kápolnájában.  

5. Elsőpéntelen délelőtt megyünk a betegekhez, reggel- 
este gyóntatás a szokott módon.  

6. Jövő szombaton az 5 órás szentmise újvárosi templom-
ban német nyelven lesz.  

7. Az Alsóvárosi Egyesülettel közadakozásból szeretnénk 
a Kórházkápolna belső udvarán lévő keresztet a Kórház-
kápolna elé áthelyezni és restaurálni, melynek költsé-
ge 1,4 millió Ft. Ehhez kértünk segítséget az Önkor-
mányzattól is, és kérjük, akik szeretnének ehhez hoz-
zájárulni azok a plébánián vagy a két padtömb közötti 
faperselybe adakozhatnak ezen és a jövő hétvégén. A 
fapersely mellől vihetnek Kórházkápolnás csekket és 
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azon is be lehet fizetni. Mindenkinek a támogatását 
köszönjük.  

8. Bíró László püspök úrról készült egy nagyon szép in-
terjú kötet, amely végigkíséri az egész életét az Alsó 
utcától a tábori püspökségig. A könyv címe: Rendelke-
zésre állok. A könyvbemutató február 8–án, szombaton 
délután 4 órakor lesz a plébánia közösségi 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 de-
dikálja. A könyv megvásárlásával 810,- Ft-tal támogat-
juk a Kórházkápolna keresztjének a felújítását és át-
helyezését. Szombaton az esti 6 órás szentmisét is Bí-
ró püspök úr tartja.  

9. Akik idén szeretnének esküdni, kérjük, hogy hivatali 
időben jelentkezzenek időpont és adategyeztetésre a 
Plébánián, hogy be tudjanak kapcsolódni a közös 
jegyeskurzusba.  

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-
rálunk a házasság mellett, mivel ez a nap egyben a há-
zasság világnapja is.  

Utána, február 18–án kedd este fél 7–től folytatódik 
jegyeskurzus a jegyesek számára a plébánia közösségi 
házában.  

10. Február 3-án hétfőn 18 órakor a Garay gimnázium 
dísztermében Haáz Sándor Szentegyházi Gyermek-
filharmónia karnagya tart Léleképítő előadást. A vetí-
tett-képes előadás során a Tanár Úr beszámol 35 éves 
életmű munkájáról.  

Bacsmai László 
Plébános 


