Hirdetés
2018. január 28 – február 4 -ig
1. LÉLEKÉPÍTŐ lesz január 29-én, hétfőn este a Garay Gimnázium dísztermében. Történet
hangszerelve című közkedvelt műsorának lesz az élő főszereplője Csűrös Csilla, a Magyar
Rádió szerkesztő műsorvezetője, újságíró. Férje, a szintén rádiós szerkesztő műsorvezető
Németh Miklós Attila lesz a legközelebbi vendég. Mindenkit szeretettel hív és vár a Léleképítő
házigazdája, Dr. Tóth Csaba Attila. Belépés a rendezvényre díjtalan.
2. A héten első csütörtök. Csendes Szentségimádás lesz a plébánia kápolnájában du. ½ 3-tól.
3. Február 2-án első pénteken, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe lesz. A reggeli szentmise

¾ 8-kor lesz a Szt. József Katolikus Iskola részvételével, amelynek keretében megáldjuk a
gyertyákat, a gyerekeket, és a mise végén Balázs-áldás lesz a katolikus iskolásoknak. A
szentmise előtt és alatt lesz gyóntatás. Délelőtt megyünk a betegekhez. Ezen a napon az esti
szentmise korábban du. 5 órakor kezdődik, melyen gyertyaszentelés és a gyermekek megáldása
lesz. Kérjük, minél többen hozzák el gyermekeiket, unokáikat.
4. Irgalmasság rózsafüzér péntek este elmarad.
5. Február 2-án este 6 órakor farsangi bál lesz a felső tagozatos hittanos gyerekek részére a
közösségi házban.
6. A héten első szombat, este 5 órakor ünnepélyes rózsafüzért imádkozunk templomunkban.
7. Február 3-án, szombaton Szt. Balázs vértanú ünnepén, az esti misén, ill. vasárnap minden mise
után lesz Balázs-áldás.
8. Február 3-án szombaton a bérmálkozóknak lesz összejövetel 9-től 12 óráig a plébánián.
9. Február 11-én vasárnap a betegek világnapján a 11 órás szentmisét dr. Udvardy György
megyéspüspök tartja. Ezen a misén lesz a betegek kenetének kiszolgáltatása. Mindazon
betegek részére, akik a kegyelem állapotában vannak (gyóntak, áldoztak). Minden 60 év
feletti is felvehetik a szentséget, ha gyóntak, áldoztak.
10. Szentmisét lehet előjegyeztetni a sekrestyében és a plébánián, hivatali időben. Még sok szabad
misehely van.
11. Akik idén szeretnének templomunkban házasságot kötni, azok jelentkezzenek Tamás atyánál,
időpont egyeztetésre.
12. Közös jegyes oktatás lesz február 6-án ½ 7-kor a plébánián.

