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H I R D E T É S E I N K 
2014. május 18 - 25.  

 

0. A kedvezőtlen időjárás miatt meghiúsult máriagyűdi 
zarándoklatra befizetett útiköltség a sekrestyében át-
vehető, vagy a június 21-i pécsi diakónusszentelésre 
történő utazásra átváltható.  

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

2. Május 24–én lesz a hagyományos egyházközségi napunk 
a Remetén, amelyre vasárnap estig lehet jelentkezni. 
Kézműveskedés, vetélkedők és a sportverseny mellett 
főzőverseny is lesz, kérjük leadni a jelentkezők szá-
mát felnőtt és gyerek elosztásban a húsrendelés miatt.  

3. Ma gyűjtünk a kispapok javára a szokott módon a két 
padtömb közötti faládikóban.  

4. A plébánia hívei kezdeményezték, hogy szeretnének 
hozzájárulni ahhoz, hogy Kirsch Jánosnak síremléket 
állítsanak. Aki szeretné támogatni ezt az elhatáro-
zást, adományát az Újvárosi és a Belvárosi templomban 
jövő vasárnap a két padtömb közötti faládikóban he-
lyezheti el. Ezen a vasárnapon a kispapok javára van 
gyűjtés.  

5. Május 24-én szombaton Döbröközön lesz a Mónikás 
Édesanyák találkozója, melynek részletes programja a 
hirdetőtáblán olvasható.  

A találkozóra külön autóbuszt nem szervezünk. Aki sze-
retne elmenni, érdeklődjön Vereckeiné Piroskánál az 
utazási lehetőségekről.  

6. Ahogy tavaly, úgy idén is az Újvárosi Templom-
ban csendes Szentségimádásra lesz lehetőség május 21-
én este 9 órától 22-én reggel 7 óráig, Kirsch János 
halálának 2. évfordulóján.  

Aki szívesen töltené ezt az éjszakát (vagy annak egy 
részét) az Oltáriszentségben köztünk lévő Krisztussal 
- majd a főajtón tud bejönni az Újvárosi Templomba.  
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Kirsch János diakónusért május 22-én, csütörtökön 18 
órától lesz szentmise a Belvárosi Templomban a fél 
hatkor kezdődő litánia után. A szentmisét követően 
Bibliakör, Felnőtt Hittan a nagy hittanteremben.  

7. Kérjük, hogy adónk első 1%-át ajánljuk fel a Katoli-
kus Egyház javára, amelynek technikai száma: 0011. A 
második 1%–ot pedig valamelyik alapítványunk javára 
ajánlhatjuk fel. A bejáratnál lévő kisasztalkáról le-
het vinni megfelelő lapocskát.  

8. Aki szeretne a saját lakókörzetében szétosztani az 
egyházadó befizetéséről szóló leveleket a sekrestyében 
átveheti. A maradékot a jövő héten postázzuk. Aki idő-
közben befizette vegye tárgytalannak. Újra kérjük, 
hogy a csekket olvasható nyomtatott betűkkel töltsük 
ki, hogy jó névre tudjuk könyvelni.  

9. A Szent Erzsébet Caritas olyan szobafestéshez értő 
férfiak segítségét kéri, akik anyagi ellentételezés 
nélkül, szeretetből vállalnák a Munkácsy utcai épület-
ben a Caritasz házban lévő iroda és raktárhelyiség fa-
lainak kijavítását és kifestését. A munkához szükséges 
anyagokat a Caritas finanszírozza. A jelentkező/k/ ne-
vét és telefonszámát kérjük a sekrestyében leadni. 
Előre is köszönjük a segítséget! 

Bacsmai László 
Plébános 


