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H I R D E T É S E I N K 
 2009. február 22. – március 1.  

 

1. Ma gyűjtünk a katolikus iskolák javára a két padtömb 
közötti faládikóban.  

2. Az első gyónó és áldozók kezeseinek találkozója lesz 
a plébánia közösségi házában február 23-án hétfőn dél-
után 5 órától.  

3. Pécsi egyházmegye 1000 évéről a KÉSZ és a szekszárdi 
Belvárosi plébánia szervezésében előadássorozatot 
szerveztünk. Következő előadó: Dr. Fedeles Tamás. Az 
előadás címe: A pécsi püspökség alapítása és középkori 
históriája. 2009. február 24-én, kedden este 6 órakor 
a plébánia közösségi házában. Minden érdeklődőt szere-
tettel várunk! 

4. Óvodai farsang lesz a Katolikus Óvodában kedden dél-
előtt, ahová szeretettel várják a leendő ovisokat is 
szüleikkel együtt.  

5. Szerdán hamvazószerda a nagyböjt kezdete, a reggeli 
szentmise 8-kor kezdődik a katolikus iskolásokkal 
együtt, amelynek keretében hamvazkodás lesz. Az esti 
misén is lesz hamvazkodás. Akik ezen a napon nem tud-
nak hamvazkodni, jövő vasárnap a misék után lesz rá 
lehetőség.  

Hamvazószerda szigorú böjti nap 14 éves kortól hústi-
lalom, 18-60 év között a hústilalom mellett háromszor 
lehet étkezni és egyszer jóllakni. Fel vannak mentve a 
betegek és a nem saját asztaluknál étkezők. A nagyböjt 
péntekjein hústilalom van a 14-60 éves korosztálynak.  

6. Nyílt nap lesz katolikus iskolában 26-án csütörtö-
kön. Szeretettel várjuk az érdeklődőket, nézzék meg 
oktatási intézményünk munkáját.  

7. Péntekenként este 5 órától keresztúti ájtatosságot 
tartunk a lelkiségek vezetésével. Az elsőt február 27-
én a Rózsafüzér Társulat tartja.  

A keresztúti ájtatosságok tovább rendjét külön levél-
ben közöljük.  
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8. Esték a kórházkápolnáért program keretében a február 
27-én, pénteken este 7 órakor jótékonysági rendezvény 
lesz a Garay Gimnázium dísztermében, ahol több neves 
művész mellett a Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református 
Együttes is fellép. A belépés díjtalan, a kápolna ja-
vára gyűjtünk adományokat. Az est fővédnöke Bíró Lász-
ló püspök úr.  

9. Medugorjei Szentségimádás nem most, hanem jövő va-
sárnap lesz délután 5 órától.  

10. Már előre hirdetjük, hogy folytatódik a taizé-i 
előtalálkozók sora. Most nálunk Szekszárdon lesz, már-
cius 7-én, szombaton délelőtt 9-től délután 3 óráig. 
Kérjük a fiatalokat, hogy minél többen jöjjenek el er-
re a találkozóra, ahol vendégünk lesz Taizéből András 
testvér. A hitoktatóknál, vagy a plébánián kell előre 
jelezni a létszámot a déli étkezés megszervezése mi-
att.  

 
Bacsmai László 
Plébános 


