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

 

1. A katolikus iskolák javára a két templomból több 
mint százezer Ft-ot tudunk elküldeni a Püspökségre. 
Minden adakozónak köszönjük.  

2. Medugorjei Szentségimádás ma, vasárnap lesz délután 
5 órától.  

3. A héten első hétfő a Jézus Szíve Család imaórája a 
kápolnában délután 5 órától.  

4. Az Első Szeretet Karizmatikus Közösség március 4-én, 
szerdán az esti szentmise után tartja havi összejöve-
telét a plébánia nagy hittantermében. Témák: a lelki 
nap és közbenjáró imaszolgálat tapasztalatainak megbe-
szélése, készülés a böjti időre. Kérjük és hívjuk azo-
kat a kedves testvéreket, akikért a közbenjáró imák 
meghallgatásra találtak, jöjjenek el és osszák meg él-
ményeiket. Mindenkit szeretettel várunk! 

5. Csütörtökön első csütörtöki Szentségimádás a plébá-
nia kápolnájában délután 1-6-ig.  

6. Március 5-én, csütörtökön 17 órától Szekszárd-
újvárosban a Pázmány téren, a Kolping Iskola épületé-
ben imádkozunk együtt pápua-újGuineai testvéreinkért 
az ökumenikus Világ-imanap alkalmából. Mindenkit sze-
retettel várunk. Adományainkkal támogassuk az ott élő 
közösségeket.  

7. Pénteken első péntekgyóntatás a szokott módon, dél-
előtt megyünk a betegekhez.  

8. Péntekenként este 5 órától keresztúti ájtatosságot 
tartunk a lelkiségek vezetésével. A következőt március 
6-án a Jézus Szíve Család tartja. Egy kis változás ált 
be az utána következő két hétben, mert március 13-án 
Focoláre, Karitász, és a Máltai Szeretetszolgálat, 
március 20-án pedig a Karizmatikusok és Neokatekumenek 
tartják. Március 27-én a Házas hétvégések, április 3-
án Ifjúság, Cserkészek, április 10-én, nagypénteken 
délelőtt Fél 10-kor a Remetén az egyházközségi Képvi-
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selőtestület. Az irgalmasság rózsafüzér reggel a mise 
előtt 6.40-től lesz megtartva.  

9. Szombaton délután 5 órától első szombati Rózsafüzér 
lesz a Belvárosi templomban.  

10. Hirdetjük, hogy folytatódik a taizé-i előtalálkozók 
sora, most nálunk Szekszárdon lesz a plébánián március 
7-én, szombaton délelőtt 9-től délután 3 óráig. Kérjük 
a fiatalokat, hogy minél többen jöjjenek el erre a ta-
lálkozóra, ahol vendégünk lesz Taizéből András test-
vér. Kérjük, hogy a hitoktatóknál vagy a plébánián je-
lezzük a létszámot a déli étkezés megszervezése miatt.  

11. Március 2-án, hétfő este a Léleképítő sorozat kere-
tében Bíró András Zsolt antropológus tart vetítéses 
előadást a kazikisztáni madjarok földjén tett expedí-
cióiról. Az előadás előtt 17 órakor Horváth István 
polgármester megnyitja a „Kurultaj, avagy az új Ma-
gyar-Madjar szövetség” című foto kiállítást. A kiállí-
tás a Babits Mihály Művelődési ház márványtermében, az 
előadás a színházteremben lesz. Minden érdeklődőt 
tisztelettel hívnak a szervezők. Belépés díjtalan.  

 
Bacsmai László 
Plébános 


