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H I R D E T É S E I N K 
2014. április 6 - 13.  

1. Szentlélek Szemináriumot folytatódik április 9-én 
fél 7–től a Plébánián.  

2. Kérjük jelezni azon betegek nevét és címét, akik 
szeretnének húsvétra gyónni, hozzájuk április 11-én 
pénteken délelőtt megyünk.  

3. Hétfőn délután 5 órakor a Jézus Szíve Család imaórá-
ja lesz a Közösségi Ház kápolnájában.  

4. Örömszülők találkozója lesz kedden este fél 7–től a 
plébánián. Szeretettel hívjuk az idén házasságra ké-
szülő fiatalok szüleit.  

5. A lelkigyakorlat záró szentmiséje elmélkedéssel va-
sárnap a 11 órás szentmisén lesz, amelyet Bíró püspök 
úr tart. Végezzük el szentgyónásunkat minél többen.  

Újvárosban a szentmisék alatt van lehetőség a szent-
gyónás elvégzésére.  

6. A Karitász köszöni szépen a nagyböjti élelmiszer-
gyűjtés során összegyűlt 257,5 kg tartós élelmiszert. 
Ezt kb. 55 rászoruló család részére osztják szét hús-
vét előtt. Köszönjük a pénzadományokat is.  

7. Jövő vasárnap virágvasárnapja, barkáról mindenki ma-
ga gondoskodjon. Minden misén lesz barkaszentelés, a 
¾9–es misén körment a 11-es misén Passióéneklés.  

Április 13-án jövő vasárnap délután 5 órakor fatimai 
ájtatosság lesz a Belvárosi templomban.  

8. Nagycsütörtöki lábmosásra kérjük férfiak jelentkezé-
sét a sekrestyében vagy a Plébánián.  

9. Éjszakai keresztút lesz április 11-én pénteken este. 
Indulás: este 8 órakor a Remete kápolnától, a kereszt-
út a Belvárosi templomnál ér véget körülbelül éjjel 11 
órakor.  
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10. Nagyböjt péntekjein Keresztúti ájtatosságot imádko-
zunk a lelkiségi csoportok vezetésével a beosztás sze-
rint:  

Április 11. 17.45, Belváros: Ifjúság, Cserkészek 

Április 11. 20.00, Remete: Éjszakai Keresztút, Hívek 

Április 18. Nagypéntek, 9.30 Remete: Képviselők, hívek 

A Nagypénteki Keresztút imádkozására várunk jelentke-
zőket a sekrestyében, ahol átvehetik a szöveget 

11. Április 6–án, vasárnap (ma) vannak az országgyűlési 
választások, tegyünk eleget állampolgári kötelessé-
günknek és a keresztény lelkiismeretünk szerint sza-
vazzunk. Győződjünk meg róla, hogy a szavazólap le van 
e pecsételve a bal felső sarakban, és a neveket végég 
olvassuk el, hogy ne hibázzunk. Reggel 6–tól este 7–ig 
lehet szavazni, igazolványt és lakcímkártyát vigyünk 
magunkkal.  

Vasárnap a választások napján a ¾9-es szentmise után a 
11–es mise előtt Szentségimádást tartunk a Hazáért a 
Jézus Szíve Család vezetésével.  

Bacsmai László 
Plébános 

 

 

 

 

 


