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H I R D E T É S E I N K 
2014. április 20 - 27.  

1. 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.  

2. Szentlélek Szemináriumon a tanítást április 23-án 
szerdán fél 7–től, Dr.Udvardy György megyéspüspök úr 
tartja.  

3. Április 24-én csütörtökön az esti szentmise a Szent 
Mónikás Édesanyák miséje lesz.  

4. Április 27-én, az Isteni Irgalmasság Ünnepén a ¾9-es 
szentmise után Szentségimádást tartunk a Jézus Szíve 
Család vezetésével. Mindenkit szeretettel hívunk! 

5. Szeretettel hívjuk a kedves testvéreket a Szülők 
Akadémiája programsorozatunk következő előadására a 
katolikus iskolánkba, április 28-án hétfőn 16.30-kor. 
Főként azokat, akik számára fontos az irodalom, a mű-
vészet, és eszközként szeretnék használni a nevelés-
ben. Rigó Béla költő elmélkedik e témában, s lát el 
kiváló gyakorlatias ötletekkel, amit nem csak a szü-
lők, hanem a nagyszülők is tudnak hasznosítani.  

6. Általános iskolai beíratás lesz április 28-29-30-án 
reggel 8–tól délután 5 óráig. Kérjük a katolikus szü-
lőket, hogy írassák be gyermekeiket katolikus isko-
lánkba.  
Óvodai beíratás is lesz április 28-án és 29–én. A ka-
tolikus óvodába a gyerekeket a katolikus iskola épüle-
tében Garay tér 9-ben kell beíratni. Minél kisebb kor-
tól szeretnénk segíteni a gyermek keresztény nevelésé-
ben.  

 
7. Ahogy a tavalyi esztendőben úgy az idén is kérjük az 
állami iskolákban tanuló leendő elsősöket a kötelezően 
választható katolikus hit és erkölcsre beíratni. Óra-
rend keretében tanulják a hittant egy időben azokkal, 
akik a polgári erkölcsöt választják. Azok a szülők, 
akik gyermeküket megkereszteltették ígéretet tettek a 
keresztény nevelésre, kérjük, hogy ezt az ígéretet 
váltsák valóra. Akik meg szeretnék kereszteltetni 
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gyermeküket, azoknak viszont előfeltétel, hogy hittan-
ra járjanak.  
Ugyanígy a most 4. osztályos gyermekek szüleit is kér-
jük, hogy a hit és erkölcsöt válasszák gyerekük számá-
ra szintén órarendi keretben.  

8. Kérem a Baba-Mama anyukákat illetve másokat is, akik 
szívesen segítenének a beíratásnál az iskolákban a 
szülők tájékoztatásánál április 24-én, csütörtökön es-
te 7 órakor jöjjenek el a plébániára egy megbeszélés-
re.  

9. Köszönjük azoknak, akik a szent három napi liturgiák 
alatt illetve a feltámadási körmenet alatt szolgálatot 
vállaltak, a sekrestyéseknek, ministránsoknak illetve 
Köszönjük a kántorok az énekkar zenei szolgálatát.  

10. 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 

 

 

 

 

 


