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H I R D E T É S E I N K 

2014. augusztus 24 - 31.  

1. Augusztus 28-án csütörtökön az esti szentmise a 
Szent Mónikás Édesanyák miséje lesz.  

2. Augusztus 30-án szombaton a budapesti Szent Mónikás 
találkozóra az autóbusz reggel 6 órakor indul az Újvá-
rosi templommal szemközti buszmegállóból, majd feljön 
a Béla térre és a Belvárosi templom mellől 6 óra 10 
perckor indul tovább Budapestre. A részletes program a 
hirdetőtáblán olvasható.  

3. Jövő vasárnap a ¾9-es szentmise a katolikus iskolá-
sok évnyitó miséje lesz, utána évnyitó ünnepség.  

4. A Schola Caritatis cserkészcsapat augusztus 30-án, 
szombaton hagyományteremtő módon családi cserkésznapot 
tart a Remete kápolnánál, melyre várják a cserkészek 
szüleit is 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.  

5. Az idei Remete búcsú szeptember 6-án és 7-én lesz 
megtartva a szokásos módon. Szombaton délután 5 órakor 
indul a gyalogmenet a Belvárosi templomtól, 6 kor mi-
se, utána keresztút majd szentségimádás zárja a napot. 
Vasárnap fél 11-kor lesz a búcsúi mise. Ott az ünnepi 
szentmise keretében köszöntjük Bíró László püspök urat 
40 éves papi és 20 éves püspöki jubileuma alkalmából.  

6. Szintén jó előre hirdetjük, hogy Családok búcsúja 
lesz Máriagyűdön szeptember 27–én, a szülőknek lelki 
program lesz, amelynek vendége Palánki Ferenc egri se-
gédpüspök lesz. A gyerekeknek bábszínház és ügyességi 
játékok lesznek. Akik regisztrálnak, meleg ebédet is 
kapnak, az utazás is külön autóbusszal történik. Je-
lentkezzünk minél többen.  
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7. Az Első Szeretet Karizmatikus Közösség összejövete-
lén augusztus 27-én, szerdán, az esti szentmise után 
Listár István a karizmákról tart tanítást, melynek cí-
me: A Lelket ki ne oltsátok.  

8. Az Országos Katolikus Karizmatikus Találkozót szept-
ember 27-én, Pécsett rendezik meg, a szentmise 
főcelebránsa Dr. Udvardy György megyéspüspökünk. Az 
egész napos programra külön buszt indítunk és a ked-
vezményes jegyeket is igénybe kívánjuk venni, ezért 
nagyon kérjük a leendő résztvevőket, hogy mielőbb, de 
legkésőbb szeptember 5-ig szíveskedjenek a plébánián 
vagy a sekrestyében 3.300,- Ft befizetésével jelent-
kezni, mely a kedvezményes belépőt és a buszköltséget 
foglalja magában. Amennyiben 40 fő szeptember 5-ig nem 
gyűlik össze, a pénzt visszafizetjük, és mindenki 
egyénileg jut el a találkozóra. Mindenkit szeretettel 
várunk! 

9. Megjelent a Családunk plébániai újság. Köszönöm 
mindazoknak, akik fáradoztak a kiadásával. A kisasz-
talkáról vihető.  

Bacsmai László 
Plébános 


