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H I R D E T É S E I N K 
2014. április 27 – május 4.  

 

1. Vasárnap (ma) a ¾9-es szentmise után Szentségimádást 
tartunk a Jézus Szíve Család vezetésével. Mindenkit 
szeretettel hívunk! 

2. 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.  

3. 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.  

4. Óvodai beíratás is lesz április 28-án és 29–én. A 
Katolikus óvodába a gyerekeket a katolikus iskola épü-
letében Garay tér 9-ben kell beíratni. Minél kisebb 
kortól szeretnénk segíteni a gyermek keresztény neve-
lésében.  

5. 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 
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.  

6. Hétfőn a szentmise rendhagyó módon a Belvárosi temp-
lomban lesz, mert az Alsóvárosiaknak Közgyűlésük lesz, 
és ezt a misét Bíró László püspök úr tartja. A róla 
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szóló könyv: A Lélek útjain, kapható 1.500 Ft–os áron 
a sekrestyében és hétfőn dedikáltatható vele.  

7. Május hónapban a hétköznapokon, kedd és szombat ki-
vételével este fél 6–kor májusi litániák lesznek.  

Szombat és vasárnapi esti misék májustól augusztus vé-
géig este fél 7–kor kezdődnek.  

8. Remete kápolnatakarítás 28-án hétfőn reggel fél 8–
tól lesz. Kérünk segítséget, mert szombattól a reggeli 
szentmisék fél 8 kor a Remetén lesznek.  

9. A héten első csütörtök, csendes Szentségimádás a kö-
zösségi ház kápolnájában.  

10. Első pénteken gyóntatás a szokott módon, délelőtt 
megyünk a betegekhez.  

11. Első szombati Rózsafüzér fél 6-tól, amennyiben lesz 
esküvő akkor 6-tól egyszerűen.  

12. A főbejáratnál elhelyezett, a szombat esti misén 
megáldott búzából lehet vinni.  

Bacsmai László 
Plébános 


