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H I R D E T É S E I N K 
2014. november 9 - 16.  

 

1. Befejeződött a templom oldalfalainak és párkányainak 
restaurálása. Visszaáll a régi hétköznapi miserend, de 
a jövő héten mégis lesz egy változás a papi továbbkép-
zés miatt ahogy októberben is volt, hétfőn csak Újvá-
rosban lesz szentmise reggel 7 órakor, kedden reggel 
nem lesz szentmise, hanem helyette kedden este 6 óra-
kor lesz szentmise Márton napi bormegáldással.  

Szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik a templom ta-
karításban részt vettek.  

2. Szintén köszönjük azoknak a férfiaknak is a segítsé-
get, akik a plébánia pakolásánál részt vettek és se-
gédkeztek a festmények templomi elhelyezésében.  

3. Szerdán a katolikus iskolások miséje 7.45–kor a Bel-
városi templomban lesz német nyelven. A reggel 7 órai 
szentmise a kórházkápolnában lesz.  

4. Csütörtökön délután 5 órától fatimai imaóra, fél 6 
tol Szentségimádás.  

5. A múlt vasárnap meghirdetettük a Plébániai Tanácsadó 
Testület jelöltállítását.  

A régi tagok közül, akik vállalták, azok rákerültek a 
jelölt listára. Szeretnénk kérni a testvéreket, hogy 
vasárnap estig a faládikóba kérjük bedobni a jelölőcé-
dulát azoknak a jelölteknek a nevével és adataival, 
akik vállalták a jelölést.  

Családunkban fényképes bemutatkozás is lesz, hogy 
könnyebben tudjanak választani, ezért kérjük a jelöl-
teket, hogy hétfőn és kedden este fél 6-tól jöjjenek a 
plébániára fényképezkedésre. A jelöltek listáját közzé 
tesszük és a Családunkban interneten megjelentetjük, 
és két hétig lehet panasszal élni.  

 A választás időpontja november utolsó és december el-
ső hétvégéje.  

6. A választásban a lelkiségek következő beosztás sze-
rint segédkezzenek fél órával a misék előtt és szükség 
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szerint a mise után a főbejáratnál és a buszmegálló 
felöli ajtónál.  

Belvárosi templom: 

November 29. szombat este 6: Focoláre 

November 30. vasárnap    ¾9: Szent Mónika, Cserkészek  

          11: Karizmatikusok, Karitász, Cserkészek  

                     este 6: Házashétvége,  

December 6. szombat  este 6: Neokatekumnek  

December 7. vasárnap     ¾9: Szent Mónika Közösség,  

                         11: Karizmatikusok Karitász 

                     este 6: Házashétvége,  

Újváros  

November 29 én szombat   5: Jézus Szíve Család, Kari-
tász 

November 30. vasárnap fél 8: Szent Mónika Közösség 

December 6. szombat este  5: Karizmatikusok 

December 7. vasárnap  fél 8: Rózsafüzér Társulat  

7. Ne felejtsük el, hogy bizonyos körzetekben az Önkor-
mányzati választást meg kell ismételni. Akik ebbe be-
leesnek, menjenek el szavazni november 9-én vasárnap 
(ma), és az előző szavazatukat ismételjék meg, mert 
fontos, hogy a városi vezetés folytatni tudja a meg-
kezdett munkát, és tovább tudjon fejlődni a város 
összhangban az állami vezetéssel.  

Bacsmai László 
Plébános 


