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H I R D E T É S E I N K 
 2009. március 22 - 29.  

 

1. A csíksomlyói zarándoklattal kapcsolatos megbeszélés 
lesz 23-án hétfőn este fél 7-kor a közösségi házban. 
Várjuk az új érdekelődőket is.  

2. Az idei lelkigyakorlatunk március 27-29 között, pén-
tektől vasárnapig lesz, amelynek vezetője Bátor Botond 
pálos szerzetes atya a Budapesti Szikla kápolnából. 
Minden nap 5 órától gyóntatás és a 6 órakor kezdődő 
mise keretében lesz a lelkigyakorlatos beszéd.  

3. Az első gyónók és az idei elsőáldozók gyónása 28-án 
szombaton, mivel munkanap,ezért délután 2 órától lesz. 
Gyülekezés a közösségi házban. Ez a program kb. 4 órá-
ig tart. A nagyobbaknak szintén lesz lehetőségük gyón-
ni fél 4-től a templomban.  

4. A szekszárdi Madrigál kórus emlékhangversenye az el-
hunyt dalos társak tiszteletére március 22-én vasárnap 
délután 4 órakor lesz az evangélikus templomban.  

5. Húsvéti a képeslapok kaphatóak a két padtömb közötti 
kis asztalkán. A Belvárosi templomról készült emlék-
gyertyák kaphatóak a sekrestyében 500 Ft-os áron. Ez-
zel is támogatjuk a templomot.  

6. Jövő vasárnap a két padtömb közötti faládikóban 
gyűjtünk a szentföld katolikus keresztényeinek és 
templomaiknak megsegítésre.  

7. Március 28-án szombaton a Duna TV-n délelőtt 10.20 
órakor „Léptünk koppan édes köveken” című műsorban a 
Szekszárdi Belvárosi templomról lesz egy műsor, amit 
29-én vasárnap délután 2-től a Duna II. TV megismétel.  

8. Medugorjei Szentségimádás nem jövő vasárnap, hanem 
az utána lévő vasárnapon virágvasárnap délután 5 órá-
tól lesz a Belvárosi templomban.  

9. Kérjük az augusztus 23-i pécsi zarándoklatra való 
jelentkezést a sekrestyében.  

10. Március 24-én, kedden délután fél 5-kor Bach Passió 
Játék lesz a Remetén a Német színház előadásában.  
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11. Házas hétvégés nagyböjti régiós találkozó lesz már-
cius 29-én vasárnap délután fél 3–tól a plébánia kö-
zösségi házában, utána este 6 órakor bekapcsolódunk a 
lelkigyakorlatos miséhez.  

 
Bacsmai László 
Plébános 


