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H I R D E T É S E I N K 
 2009. március 8 - 15.  

 

1. Március 9-én hétfőn szülői értekezlet lesz az első 
gyónó gyerekek szülei részére délután 5 órától a plé-
bánia közösségi házában. 

2. Március 13-án, pénteken délután 4 órakor lesz a 
fatimai imaóra. Utána 5 órától keresztúti ájtatosság a 
Focolare, a Karitasz és a Máltai Szeretetszolgálat 
vezetésével. 

3. Jövő vasárnap a március 15-i városi ünnepség miatt 
9.45 – 11.45 óra között nem lesz buszközlekedés a 
templom felé és parkolni, sem lehet a templom előtt. 

4. Augusztus 23-án vasárnap ünnepeljük a pécsi egyház-
megye alapításának ezer éves fennállását. Ezen a va-
sárnapon mindenkit szeretettel vár a püspök úr Pécsre 
a Bazilika előtti térre, ünnepélyes szentmisére, amely 
délelőtt 11 órakor kezdődik. Püspöki elrendelés alap-
ján csak reggel fél 8-kor lesznek a szentmisék mindkét 
templomban és este fél 7-kor a Belvárosi templomban. 

Kérjük minél többen, jelentkezzenek a sekrestyében, 
mert a létszámot húsvétig kell lejelentenünk. Fizetni 
lehet később is. 

A közös zarándoklattal utazók számára 1.000,- Ft-ért 
az 1000 éves egyházmegye ünnepségére autóbuszt indí-
tunk. De akik külön mennek azok is, jelezzék a részvé-
teli szándékukat. Jelentkezni lehet a sekrestyében és 
a plébánián. 

5. Szimpátia aláírásra van lehetőség a két padtömb kö-
zötti és a főbejáratnál lévő kis asztalkákon Benedek 
pápa mellett, hiszen sok igazságtalan médiatámadás 
éri. Aláírásunkkal legyünk szolidárisak a Szentatyá-
val. 

6. Akik a tavalyi évben nem rendezték egyházközségi 
hozzájárulásukat a jövő héten, küldünk nekik csekket. 
Amennyiben lehet, rendezzék. 



Belvárosi Plébánia 
Szekszárd 
Béla tér 9.  

2009. március 8. 
Nagyböjt 2. vasárnap

 
 

   
073-2009-(hh-nagybojt-2) 2/2  
 

Akik viszont az idei évre szeretnék rendezni egyház-
községi hozzájárulásukat, megtehetik a sekrestyében a 
plébánián, vagy a két padtömb közötti és a főbejárat-
nál lévő kisasztalkákrtól vihetnek csekket és kísérő 
lapot. 

7. Szombaton tartottuk meg a taizei előtalálkozót a Ka-
tolikus Iskolában. Több mint 10 településről volt itt 
közel 140 fiatal. Köszönjük a szervezőknek a munkáját 
és fáradságát, a fiataloknak a részvételt. 

8. Megjelent a Családunk egyházközségi újság. Köszönjük 
mindazoknak, akik írtak bele, és köszönöm azoknak is, 
akik a megjelenésében fáradoztak. 

 
Bacsmai László 
Plébános 


