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H I R D E T É S E I N K 
2014. november 2 - 9.  

 

1. November 2-a vasárnap és egyben Halottak napja misék 
a vasárnapi rend szerint vannak. Ne feledkezzünk meg a 
teljes búcsú lehetőségéről, amelyhez a kegyelem álla-
pota van kötve, áldozással és a pápa szándékára való 
imádsággal illetve a nyolcad alatt a temető, megláto-
gatása is a feltételek közé tartozik. Egy nap egy ha-
lottunkért tudunk teljes búcsút felajánlani.  

2. Novemeber hónapban még vannak szabad miseszándékok, 
a sekrestyében vagy a plébánián hivatali időben, lehet 
előjegyezni szentmisét elhunyt szeretteinkért is.  

3. A héten első hétfőn, 3-án délután 5-kor a JSZCS ima-
órája lesz a Kórház kápolnában.  

Első szerdán az Első Szeretet karizmatikus közösség a 
mise után a Kórházkápolnában tartja havi összejövete-
lét.  

A plébánia felújítás miatt átmenetileg az első csütör-
töki Szentségimádás a közösségi Ház kápolnájában elma-
rad.  

Első pénteken gyóntatás a szokott módon, délelőtt be-
tegellátás.  

A Mindenszentek ünnepe miatt egy héttel később jövő 
szombaton ünnepélyes Rózsafüzér imádság lesz a belvá-
ros templomban.  

4. Mivel megkezdődött a plébánia felújítása, ezért 
szükség lenne férfi munkaerőre, hogy pincét kipakol-
juk, mivel ott is lesznek munkálatok. November 3-án 
hétfőn délután 5 órára kérünk férfiakat, akik tudnak 
segíteni ebben.  

5. A Belvárosi templom restaurálása miatt, a következő 
héten a hétköznapi esti misék még a Kórházkápolnában 
lesznek.  

A kedd reggeli szentmise is az állványkipakolása miatt 
a Kórházkápolnában lesz.  
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A szerda, csütörtök, péntek reggeli misék viszont a 
templomban lesznek.  

6. Csütörtökön a reggeli mise után lesz a Belvárosi 
templom takarítása, más segítőket is kérünk, mivel na-
gyobb takarításra lesz szükség a restaurálás miatt.  

7. A mai napon szeretnénk meghirdetni a Plébániai Ta-
nácsadó Testület választását. (Régen képviselőtestü-
letnek hívtuk) 

Az első lépés a jelöltek felkérése. A régi tagok kö-
zül, akik vállalták azok rákerültek a jelölt listára. 
Szeretnénk kérni a testvéreket, hogy ajánljanak olyan 
jelölteket, akik vállalják, hogy a plébánia életét 
szolgálatukkal segítik.  

A bejáratnál lévő kisasztalkán találunk ajánló szelvé-
nyeket, amelyekből lehet elvinni, és a jelölttel meg-
beszélve a szükséges adatokat kitöltve jövő vasárnap 
estig a faládikóba kérjük visszadobni, vagy hétközben 
a Plébánián leadni hivatali időben. A jelöltnek bizo-
nyos feltételeknek meg kell felelnie: 25 év feletti és 
70 év alatti legyen, katolikus, aki volt elsőáldozó, 
bérmálkozó és ha házas akkor egyházi esküvője volt, 
példamutató keresztény életet él, jár misére és szent-
ségekhez járul és gyermekeit is keresztény módon neve-
li és az egyházadója rendezve van neki és családtagja-
inak is. Ez a jelölő cédulán olvasható. Miután meg van 
a jelölt lista, akkor azt közzé tesszük és a tervek 
szerint a Családunkban fényképes bemutatkozás is lesz, 
hogy könnyebben tudjanak választani. A választás idő-
pontja november utolsó és december első hétvégéje. Ké-
rem, hogy aktívan vegyünk részt választásban.  

8. Iskola előkészítő lesz november 4-én, kedden 16-
órától a Katolikus Iskolában. Nyisztorné Mihola Zsu-
zsanna tart hittan foglalkozást.  

9. Papír és ruhagyűjtés lesz november 3-án és 4-én 
(hétfő, kedd). Mindkét napon reggel 7.00-től 8.30-ig 
illetve délután ½4-től 5-óráig lehet leadni a papírt 
és ruhaneműt a plébánia udvarán.  
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10. Ne felejtsük el, hogy bizonyos körzetekben az Ön-
kormányzati választást meg kell ismételni. Akik ebbe 
beleesnek, menjenek el szavazni jövő vasárnap november 
9-én és az előző szavazatukat ismételjék meg, mert 
fontos, hogy a városi vezetés meg tudja kezdeni az ér-
demi munkát, és a megkezdett úton tudjon fejlődni a 
város összhangban az állami vezetéssel. Az érintett 
utcák listáját a hirdetőtáblán lehet olvasni.  

Bacsmai László 
Plébános 


