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H I R D E T É S E I N K 
2014. február 9 - 16.  

 

1. Hétfőtől a templomi munkák befejezése miatt egy rö-
vid időre le kell leköltöznünk hétköznap a Kórházká-
polnában. Ott a rendes időben lesznek a szentmisék.  

2. Február 11-én van a Betegek Világnapja. Szentmise 
reggel 7-kor a Kórházkápolnában és este 6 órakor az 
Újvárosi templomban. Ekkor lesz lehetőség felvenni a 
betegek szentségét, azok számára, akik betegek illetve 
a 60 éven felüliek és felkészültek, tehát a kegyelem 
állapotában vannak, vagyis azok vehetik fel, akik ál-
dozhatnak, illetve ha nem tudnak áldozni, akkor elvé-
gezték a szentgyónást. Évente egyszer fel lehet venni. 
Kérem a testvéreket, hogy az idős, de még szállítható 
betegeket hozzák el erre a misére az Újvárosi templom-
ba. Lesz lehetőség a szentgyónás elvégzésére is.  

3. Február 13-án csütörtökön délután 5 órakor fatimai 
imaóra a kórházkápolnában.  

4. Nyílt nap lesz a katolikus iskolában a leendő első 
osztályos gyerekeknek és szüleiknek február 19–én 
szerdán az első és a 2 órában. Szeretettel várjuk az 
érdeklődőket.  

5. Jövő vasárnap országos gyűjtés lesz a katolikus in-
tézmények javára. A két padtömb közötti faládikóba he-
lyezhetjük el adományainkat a katolikus iskolák fenn-
tartására.  

6. 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 kapunk segítséget az Önkor-
mányzattól is, és kérjük, akik szeretnének ehhez hoz-
zájárulni azok a plébánián vagy a két padtömb közötti 
faperselybe adakozhatnak ezen a hétvégén, illetve a 
faperselyről vihetnek Kórházkápolnás csekket és azon 
is be lehet fizetni. Mindenkinek a támogatását köszön-
jük.  
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7. Bíró László püspök úrról készült interjú kötetet, 
amelynek címe Rendelkezésre állok. Meg lehet vásárolni 
a sekrestyében 2.900,- forintért. A könyv megvásárlá-
sával 810,- forinttal támogatjuk a Kórházkápolna ke-
resztjének a felújítását és áthelyezését 

8. A házasság világnapja kapcsán lesz a jegyes kurzus 
első találkozója Valentin napon február 14–én, pénte-
ken este 6 órakor a Babits Művelődési Központban. Ahol 
előadást tart Gorove László állandó diakónus és fele-
sége a házasságról.  

Erre az előadásra a jegyeseken kívül másokat is szere-
tettel hívunk, utána a Bartina zenekar kíséretével, 
felvonulunk Béla király térre és demonstrálunk a há-
zasság mellett. A menet elejére kérjük a tavaly háza-
sultakat és az idén kerek jubiláns házasokat.  

Előtte fél 6–kor a nagy Tescóban meglepetésben lehet 
részünk, szeretettel várjuk oda is a házaspárokat, je-
gyeseket, szerelmes párokat.  

9. Február 18–án, kedd este fél 7–től folytatódik a je-
gyes kurzus a jegyesek számára a plébánia közösségi 
házában.  

Bacsmai László 
Plébános 


