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1.

Híveink egészségének megőrzése érdekében templomunkat minden szentmise után,
közösségi tereinket pedig minden rendezvény után fertőtlenítjük. Tisztelettel kérjük, hogy
aki betegség jeleit észleli magán, ne vegyen részt a szentmiséken és közösségi
alkalmainkon! Minden esetben használják a kihelyezett kézfertőtlenítőket, kerüljék a
kézfogást és kizárólag kézbe áldozzanak. Szenteltvizet továbbra sem használunk, a
perselyadományokat pedig a szentmisék végén gyűjtjük. Egymás egészségének megőrzése
érdekében kérjük, hogy a templomban maszkot hordani szíveskedjenek és lehetőség szerint
tartsák egymástól a másfél méteres távolságot. Vigyázzunk egymásra!

2.

Plébániai közösségi alkalmaink, hittanóráink, kóruspróbáink, gyermek- és felnőtt
csoportjaink elindultak, de szeptember folyamán még valamennyi csoportunkhoz lehet
csatlakozni. Szeretettel várunk mindenkit, régieket és újakat egyaránt! A közösségi
alkalmaink rendjét megtalálják a faliújságon, honlapunkon, facebook oldalunkon egyaránt.
Közösséghez tartozni jó, örömmel várjuk kedves Testvéreinket!

3.

A szeptemberi szentórát titokcserével ma 17.00 órakor tartjuk.

4.

Hosszú szünet után újra találkozik a Baba-mama klub! Szeretettel várjuk az édesanyákat
kisgyermekeikkel együtt most következő szerdán 10.00 órakor a hittanteremben.

5.

A tavasszal elmaradt bérmálást most következő szombaton pótoljuk 16.00 órakor. A
bérmálás szentségét Erdő Péter bíboros úr megbízásából Monostori László esperes atya
szolgáltatja ki az arra a tavalyi tanév során felkészült fiataloknak. Szeretettel várunk
mindenkit a szép ünnepre!

6.

Örömmel hirdetjük, hogy a Szeged-Csanádi Egyházmegye idén felszentelt papja, Nnadi
Onyedikachi Benjámin, békéscsabai káplán újmisét mutat be templomunkban szombaton
18.00 órakor.

7.

Bence atyát jövő vasárnap a 18.00 órai szentmisében búcsúztatjuk. Szeretettel várjuk a
híveket az ünnepi szentmisére és az azt követő agapéra a templomkertbe!

8.

Ma minden szentmise végén a Szentföld javára gyűjtünk.

9.

Örömmel hirdetjük, hogy megérkeztek az idei aláírásgyűjtő misefüzetek. Szeretettel
ajánljuk a gyerekeknek! Aki sok aláírást gyűjt, tanév végén jutalomban részesül. Papjaink
minden mise után kérésre aláírják a füzeteket. Aláírásgyűjtő misefüzeteket az információs
pultnál vagy a hitoktatóknál ingyenesen kérhetnek.

10. Kérjük, segítsék plébániánkat az egyházfenntartás rendszeres befizetésével! A
legegyszerűbben ezt most, a szentmise után, önkénteseinknél tehetik meg a templom
kijáratánál felállított asztalok egyikénél. Adományaikat Isten fizesse meg!
Hivatali idő
hétfő: 15.00-18.00
kedd, péntek: 10.00-12.00
szerda: 10.00-12.00, 15.00-18.00

Miserend
hétfő-szombat: 7.00, 18.00
vasárnap: 7.30, 9.00, 10.30,
12.00, 18.00, 19.30

Szentségimádás
hétfő-szombat: 7.30-9.00
hó 2. vasárnapja: 17.00-18.00

Gyóntatás
hétfő-szombat: 7.35-8.00
vasárnap: a szentmisék alatt

