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H I R D E T É S E I N K 
2014. április 13 - 20.  

1. A Szentlélek Szeminárium folytatódik április 16-án 
fél 7–től a Plébánián.  

2. A Baba-Mama klub vendége kedden, azaz április 15-én 
10 órakor Sebestyén Anita gyógytornász lesz.  

3. Vasárnap (ma) délután 5 órakor fatimai ájtatosság 
lesz a Belvárosi templomban.  

4. Templomtakarítás nagycsütörtökön reggel 7 órától 
lesz. Jöjjünk el minél többen.  

5. Nagycsütörtöki lábmosásra kérjük férfiak jelentkezé-
sét a sekrestyében vagy a plébánián. Nagycsütörtökön 
az esti szentmise a Belvárosban este 6 órakor kezdő-
dik, utána szent órát tarunk Jézussal virrasztva.  

Az Újvárosban a szentmise a rendes időben délután 5 
órakor lesz.  

6. Nagypénteken a REMETEI keresztút 9.30-kor kezdődik a 
hívek közreműködésével. 

A nagypénteki keresztút imádkozására várunk jelentke-
zőket a sekrestyében, ahol átvehetik a szöveget. Dél-
után 3 órától lesz nyitva a templom a szentsír látoga-
tására.  

A nagypénteki Liturgia keresztleleplezéssel és Passió-
énekléssel a Belvárosban 6 órakor kezdődik.  

Az Újvárosban délután 3 órakor keresztúti ájtatosság 
lesz, utána 4 órakor kezdőik a nagypénteki liturgia.  

7. Mivel Mayer Mihály püspök úr kórházban van. ezért 
nekünk kell ellátnunk a teveli területhez tartozó fal-
vakat is, ezért a Családunkban megjelentektől eltérő-
en: A nagyszombati Liturgia mindkét templomban este 8 
kor kezdődik. A Belvárosban felnőtt keresztelés és 
bérmálás is lesz.  

Mindkét templomban a szertartások után ételszentelés 
is lesz.  

8. Húsvétvasárnap a szokott időben lesznek a szentmisék 
mindkét templomban. A ¾9-es mise után lesz a Feltáma-
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dási körmenet a Belvárosban, az Újvárosban pedig a 10-
es mise után.  

9. Húsvéthétfőn a Belvárosban szentmisék lesznek ¾9-kor 
és este 6–kor, az újvárosban reggel fél 8–kor. A 10–es 
és 11–es misék Húsvéthétfőn elmaradnak.  

10. A szent három nap alatt a ministránsoknak kötelező 
jelleggel ministránspróba lesz.  

Nagycsütörtökön délután 5 órakor.  

Nagypénteken a remetei keresztút után délelőtt 11 óra-
kor.  

Nagyszombaton délelőtt 10 órától lesz próba.  

Kérjük jöjjenek el minél többen, hiszen szükségünk van 
a szolgálatukra. Előre is köszönjük, azoknak akik a 
szent három napi liturgiák alatt illetve a feltámadási 
körmenet alatt szolgálatot vállalnak. Köszönjük a kán-
tor úr az énekkar zenei szolgálatát.  

11. Nagyszombaton reggel 9 órától lesz nyitva a temp-
lom, egész nap látogatható a szentsír, kérjük a cser-
készek szolgálatát a szentsírnál.  

12. Nagyszombaton Reggel 9 órától gyónási lehetőség 
lesz a Belvárosi templomban.  

13. Bíró László püspök úrról szóló másik könyv a Lélek 
útjain, kapható a sekrestyében, 1.500 forintos áron, 
amelyből 300 forinttal támogatjuk a Kórházkápolna ke-
resztjének áthelyezését és felújítását.  

Bacsmai László 
Plébános 

 

 

 

 

 


