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H I R D E T É S E I N K 
2014. október 12 - 19.  

 

1. Október hónapban az esti misék előtt ¼6–kor Rózsafü-
zér imádság a Lelkiségi csoportok vezetésével a beosz-
tás szerint. Jöjjünk el minél többen egész októberben 
és kapcsolódjunk bele a Rózsafüzér imádságba.  

2. A Belvárosi templom átállványozása miatt, ebben a 
hónapban a hétköznapi esti misék a Kórházkápolnában 
lesznek, és természetesen a Rózsafüzér imádságok is.  

A héten kivételesen a kedd reggeli szentmise a Kórház-
kápolnában lesz.  

A hónap végéig a szerda, csütörtök, péntek reggeli mi-
sék viszont a templomban lesznek.  

Elnézést kérünk, de alkalmazkodnunk kell a 
resturátorokhoz, hogy a hónap végére be tudják fejezni 
a munkát.  

3. Hétfőn 13-án a fatimai imaóra 17.15–kor kezdődik, a 
titkokat a Fokoláre, a Neoktekumenek és a Máltai Sze-
retetszolgálat elimádkozói végzik.  

4. Jövő vasárnap missziós vasárnap van, gyűjtünk a 
missziók javára a szokásos módon a két padtömb közötti 
faládikóban.  

5. 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 jelezzék a sekrestyében, hogy kik tudnak, il-
letve nem tudnak jönni? A lelkiségek pedig még egy –
egy embert lejelenthetnek.  

6. Olcsó lakhatási lehetőséget keres egy Drávaszabolcs-
ból származó óvodapedagógus jelölt lány, aki az egye-
temen tanul. Vasárnap esténként érkezne és csütörtö-
könként utazna haza. Jelezni a sekrestyében vagy a 
plébánián lehet.  

7. Vasárnap (ma) vannak az önkormányzati választások. 
Tegyünk eleget állampolgári kötelességünknek és szava-
zatukkal szóljunk bele a helyi ügyekbe azzal, hogy 
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olyan jelölteket támogatunk, akik legközelebb vannak 
az általunk képviselt keresztény értékrendhez.  

A Rózsafüzér imádságok rendje: kezdés a Kórház Kápol-
nában 17.15-kor: 

Hétfő: Fokoláre, Neoktekumenek és Máltai Szeretetszol-
gálat 

Kedd: A reggeli mise előtt 1 tized (a héten elmarad) 

Szerda: Karizmatikusok, Karitász  

Csütörtök: Házashétvége, utolsó csütörtökön a Szent 
Mónika közösség 

Péntek: Jézus Szíve Család 

Szombat: Rózsafüzér Társulat – Szentségkitétel nélkül 
a templomban 

Bacsmai László 
Plébános 


