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H I R D E T É S E I N K 
2014. november 16 - 23.  

 

1. November 22-én, szombaton az őcsényi templom 75 éves 
évfordulóján Dr. Udvardy Görgy megyéspüspök úr misézik 
Őcsényben, délután 4 órakor, utána előadják Szent Ist-
ván király életét gyerek és felnőtt szereplőkkel. Sze-
retettel várjuk a Testvéreket.  

2. A Baba-Mama klub november 18-án kedden iskolalátoga-
tásra megy a Szent József Katolikus Iskolába. Találko-
zó az iskola előtt 10 órakor. Ezen a napon a plébánián 
játszóház nem lesz.  

3. A hétköznapi szentmisék a régi rend szerint lesznek.  

Csütörtökön, november 20-án este 6 órakor kezdődő 
szentmise után ökumenikus áldásban részesítjük az új 
Polgármestert és az Önkormányzati Képviselőket a Bel-
városi templomban.  

4. Jövő vasárnap gyűjtünk a karitász javára, rászoruló 
embertársaink megsegítésére, a két padtömb közötti fa-
ládikóban.  

5. Jövő vasárnap Krisztus Király ünnepén a 11 órás 
szentmisét Bíró László püspök úr tartja.  

6. Már előre hirdetjük, hogy November 27–én csütörtökön 
délután 5 órakor lesz az elsőáldozó és első gyónó gye-
rekek kezeseinek találkozója a plébánia nagy hittan-
termében, (és nem a közösségi házban)  

Ugyancsak előre hirdetjük, hogy az adventi koszorúké-
zítés az idén november 29–én szombaton lesz a Katoli-
kus Iskolában. 9 órától várjuk a 3-4 osztályos gyere-
keket szüleikkel, utána 10 órától pedig az óvodások és 
az első és 2. osztályos hittanosok jöjjenek. A koszorú 
alapot biztosítjuk a többit lehet hozni vagy helyben 
megvenni.  

7. 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 
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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.  

8. A választásban a lelkiségek következő beosztás sze-
rint segédkezzenek fél órával a misék előtt és szükség 
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, Karitász 

November 30. vasárnap fél 8: Szent Mónika Közösség 

December 6. szombat este 5: Karizmatikusok 

December 7. vasárnap fél 8: Rózsafüzér Társulat  

Bacsmai László 
Plébános 


