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H I R D E T É S E I N K 
2014. október 5 - 12.  

 

1. Október hónapban az esti misék előtt ¼6–kor Rózsafü-
zér imádság a Lelkiségi csoportok vezetésével: 

Hétfő: Fokoláre, Neoktekumenek és Máltai Szeretetszol-
gálat 

Kedd: A reggeli mise előtt 1 tized 

Szerda: Karizmatikusok, Karitász (Október 1-jén ők 
kezdenek) 

Csütörtök: Házas-Hétvége, utolsó csütörtökön a Szent 
Mónika közösség 

Péntek: Jézus Szíve Család 

Szombat: Rózsafüzér Társulat, Szentségkitétel nélkül a 
templomban 

Jöjjünk el minél többen és kapcsolódjunk bele a Rózsa-
füzér imádságba.  

Kérem a lelkiségi csoportok vezetőit, hogy legyen 
gondjuk, hogy a csoportjukból 5 ember imádkozza elő a 
napi Rózsafűzért. Az irgalmasság Rózsafüzére pénteken 
reggel 6.45–kor lesz.  

2. Most szombattól (október 4.) a Kórház-Kápolnában 
lesznek a szombat reggeli szentmisék reggel fél 8–kor.  

3. Október 6–án hétfőn csak reggel 7 órakor lesz szent-
mise az Újvárosi templomban papi továbbképzés miatt. 
Délután 5 órakor mivel első hétfő van a Jézus Szíve 
Család imaórája lesz a Közösségi Ház kápolnájában.  

4. Kedden a Belvárosi templomban szintén a papi tovább-
képzés miatt, reggel nem lesz szentmise, hanem este 6 
órakor. Előtte ¼6 tól, hétfő helyett a Rózsafűzért a 
Fokoláre Neoktekumenek és Máltai Szeretetszolgálat ve-
zetésével imádkozzuk.  

Jöjjünk el minél többen egész októberben és kapcsolód-
junk bele a Rózsafüzér imádságba.  
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5. Ebben a tanévben a katolikus iskolások hétköznapi 
miséi nem első hétfőn, hanem első szerdán lesznek. 
Ezért október 8 –án reggel 7 órakor lesz szentmise a 
Kórházkápolnában és ¾ 8 –kor a Belvárosi templomban a 
katolikus iskolások miséje lesz.  

A katolikus iskolában október 7-én kedden 16 órakor 
iskola előkészítő foglalkozás lesz, melyre sok szere-
tettel várnak minden nagycsoportost. Részletes plakát 
a hirdetőtáblán olvasható.  

6. A Gyermekmisszió magyarországi újraindulásának 5. 
évfordulóját ünnepeli október 18-án Budapesten, a 
Szent István Bazilikában . Erre a rendezvényre külön 
buszt szervez a katolikus iskola, Cseh Péter atya lel-
ki vezetésével ás Mayer Józsefné Piroska kíséretével, 
melyre szeretettel hívnak minden kedves hívet, gyerme-
ket, szülőt, nagyszülőt. Jelentkezni lehet a megadott 
telefonszámon (06/30-5498831), vagy személyesen a ka-
tolikus iskolában, vagy a sekrestyében illetve a plé-
bánián.  

7. Október 25–re szombatra Bajára tervezzük a szokásos 
egyházközségi zarándoklatunkat a képviselők és a lel-
kiségek képviseletével. Kérem a Képviselők közül a mi-
se után iratkozzanak fel a sekrestyében, akik tudnak 
jönni. Fontos lenne a részvételük, mert az új képvise-
lő választással kapcsolatos változások, lesz a téma. 
Egyelőre lelkiségenként 2-2 személyt írassanak fel a 
lelkiségi vezetők.  

8. Jövő vasárnap lesznek az önkormányzati választások. 
Tegyünk eleget állampolgári kötelességünknek és szava-
zatukkal szóljunk bele a helyi ügyekbe azzal, hogy 
olyan jelölteket támogatunk, akik legközelebb vannak 
az általunk képviselt keresztény értékrendhez.  

Bacsmai László 
Plébános 


