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H I R D E T É S E I N K 

2014. augusztus 17 - 24.  

1. Augusztus 19-én, kedden reggel 8–tól kenyérmegáldás-
sal egybekötött véradás lesz a Vöröskereszt székház-
ban. Délután 2-ig lehet vért adni. Jöjjünk el minél 
többen.  

Szintén augusztus 19-én, kedden délelőtt 9 órakor a 
nagy Tesco áruházban is lesz kenyérszentelés a kenyér-
pultnál.  

2. Augusztus 20-án az Újvárosi templomban reggel fél 8–
kor lesz a szentmise. A Belvárosi templomban délelőtt 
¾9–kor, utána ökumenikus kenyérmegáldás lesz, majd a 
Művészetek házában folytatódik az ünnepég. Este fél 7 
–kor is lesz szentmise a Belvárosban augusztus 20-án.  

3. Jövő vasárnap Székely búcsú lesz Máriagyűdön. Az ün-
nepi szentmise délelőtt 10 órakor kezdődik.  

4. Köszönjük a szálkai plébániára felajánlott berende-
zési. Péter atya aug. 25 –e után fog jelentkezni azok-
nál, akiknek felajánlására szüksége van a plébániának.  

5. A Schola Caritatis cserkészcsapat augusztus 30-án, 
szombaton hagyományteremtő módon családi cserkésznapot 
tart a Remete kápolnánál, melyen a cserkészek szülei 
is „cserkésszé válhatnak” egy délutánra, maguk is 
részt vehetnek a gyerekek által elmesélt játékokban, 
este pedig egy vidám tábortűzzel zárjuk majd a napot. 
A program várhatóan 15 órától 22 óráig fog tartani. 
Szeretettel várjuk az ősztől cserkésznek készülő 1-2. 
osztályos gyermekeket és szüleiket is. Kérjük a részt-
vevők előre jelezzék részvételi szándékukat a csapat 
vezetőségénél, vagy a sekrestyében.  

6. Már előre hirdetjük, hogy az idei Remete búcsú 
szeptember 6-án és 7-én lesz megtartva a szokásos mó-
don.  

7. Szintén jó előre hirdetjük, hogy Családok búcsúja 
lesz Márigyűdön szeptember 27–én, a szülőknek lelki 
program lesz, amelynek vendége Palánki Ferenc egri se-
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gédpüspök lesz. A gyerekeknek bábszínház és ügyességi 
játékok. Kérem a házas és családcsoportokat a Baba-
mama klub tagjait, és más családokat is, hogy jöjjenek 
minél többen. Jelentkezni lehet a sekrestyében illetve 
a plébánián. Akik regisztrálnak, meleg ebédet is kap-
nak, az utazás is külön autóbusszal történik. Jelent-
kezzünk minél többen.  

8. A misék nyári miserendben vannak hétköznapokon és a 
vasárnapokon is.  

A Belvárosi templomban szeptember 2-ik vasárnapjáig 
nem lesznek megtartva a vasárnapi 11-órás szentmisék, 
Újvárosban pedig a 10-órás szentmisék maradnak el.  

Hétvégi miserend: 
Szombat:  17.00: Újváros 
          18.30: Belváros 
Vasárnap:  7.30: Újváros 
           8.45: Belváros 
          18.30: Belváros 

Hétköznapi miserend: 
Hétfő:     7.00: Újváros 
          18.00: Kórházkápolna 
Kedd:      7.00: Belváros 
Szerda:   18.00: Belváros  
Csütörtök:18.00: Belváros 
Péntek:    7.00: Belváros 
Szombat:   7.30: Remete káplona 

Figyelem! Augusztus 20-án Szent István ünnepén ünnepi 
miserend! Lásd fentebb. 

Bacsmai László 
Plébános 


