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H I R D E T É S E I N K 
2014. május 25 – június 1.  

 

1. Még ezen a héten hétköznapokon, kedd és szombat ki-
vételével este fél 6–kor májusi litániák vannak.  

2. Május 29-én csütörtökön, az esti szentmise a Mónikás 
Édesanyák miséje lesz. Előtte fél 6-tól Szentségimádás 
és májusi litánia.  

3. Június 1-jén, jövő vasárnap a 11 órás szentmise ke-
retében lesz a bérmálás. Előtte ¾11–kor a bérmálkozók 
és a bérmaszülők gyülekeznek a plébánia udvarán, ahová 
várom az egyházközségi Képviselőtestületi tagokat is, 
és közösen vonulunk át, és a fenntartott helyekre 
ülünk.  

A mise keretében a Szentlélek Szeminárium résztvevői 
részesülnek a püspök úr által a küldetési szertartás-
ban.  

4. A mise után a közösségi házba hívom a Képviselőtes-
tületi tagságot a lelkiségi és csoportvezetőket, tago-
kat, cserkész vezetőket, a katolikus intézmények veze-
tőit, a Szentlélek szeminárium végzőseit illetve lehe-
tőségként a bérmálkozókat, szüleiket a püspök úrral 
való rövid találkozásra.  

5. Május 27–én kedden este 6 órára kérem a lelkiségi és 
csoport vezetőket jöjjenek el egy megbeszélésre a plé-
bániára, mert nem külön–külön, hanem egybe lesz a be-
számoló a püspök úrnak.  

6. A bérmálkozóktól egy tányér süteményt kérünk, a bér-
málás előtt beadnia plébániára, sósat pedig a lelkisé-
gi tagoktól, amit Erzsikével beszéljenek meg. A borá-
szoktól szívesen fogadunk bort a fogadáshoz és az 
ebédhez.  

7. A bérmálkozók számára próba és gyónás május 30-án 
pénteken délután fél 4–kor lesz. Gyülekező a plébáni-
án. A bérmaszülők, amennyiben szeretnének áldozni és 
régebb gyóntak szintén lesz lehetőségük a gyónásra eb-
ben az időpontban.  
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8. Jövő vasárnap van a templom Búcsú napja is, ez alka-
lommal délután fél 6-tól összevontan lesz egy 1 órás 
Szentségimádási óra a Jézus Szíve Család vezetésével, 
ahová szeretettel várunk másokat is. Illetve a mise 
után egy félórás Medjugorjei Szentségimádás lesz.  

9. 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 
ezen a vasárnapon a két padtömb közötti faládikóban 
helyezheti el.  

10. Ezen a vasárnapon vannak az Európai Uniós választá-
sok, menjünk el szavazni és keresztény lelkiismeretünk 
szerint szavazzunk a keresztény értékeket legjobban 
képviselő pártra, akik a legjobban képviselték eddig 
is a magyar érdekeket, hogy eddigi eredményeinket meg-
tarthassuk.  

Bacsmai László 
Plébános 


