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H I R D E T É S E I N K 
 2009. március 29 – április 5.  

 

1. Az idei lelkigyakorlatunk vasárnap (ma) este ér vé-
get. Minden nap 5 órától gyóntatás és a 6 órakor kez-
dődő mise keretében van a lelkigyakorlatos beszéd, 
amelyet Bátor Botond pálos atya tart. Most végezzük el 
húsvéti szentgyónásunkat, és ne halogassuk az utolsó 
napokra.  

2. Házashétvégés nagyböjti régiós találkozó vasárnap 
(ma) délután fél 3–tól a plébánia közösségi házában, 
utána este 6 órakor kapcsolódunk a lelkigyakorlatos 
miséhez 

3. Húsvéti a képeslapok kaphatóak a két padtömb közötti 
kis asztalkán. A Belvárosi templomról készült emlék-
gyertyák kaphatóak a sekrestyében 500,- Ft-os áron. 
Ezzel is támogatjuk a templomot. Húsvéti ajándéknak is 
szép.  

4. Ma (vasárnap) a két padtömb közötti faládikóban 
gyűjtünk a szentföld katolikus keresztényeinek és 
templomaiknak megsegítésre.  

5. Léptünk koppan ódon köveken című műsorban a Duna Tv-
n a Szekszárdi Belvárosi templomról volt egy műsor 
amit 29-én vasárnap délután 2-től a Duna II. TV megis-
métel.  

6. Az Első Szeretet Karizmatikus Közösség nem most 
szerdán, hanem április 8-án, szerdán tartja havi ösz-
szejövetelét az esti szentmise után a Közösségi Házban 
(Hittanteremben) Keczely Károly atya vezetésével. A 
téma meglepetés! Mindenkit szeretettel várunk! 

7. Első csütörtökön csendes Szentségimádás a kápolnában 
délután 1-től 6 ig. Imádkozzunk hazánkért népünkért, 
előrehozott választásokért.  

8. Pénteken első péntek délelőtt, megyünk a betegekhez, 
gyóntatás a szokott módon reggel és este a misék előtt 
és alatt.  
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9. Pénteken a keresztutat az Ifjúság tartja délután 5 
órakor. A nagypénteki Keresztútra a sekrestyében lehet 
jelentkezni, amely délelőtt fél 10-kor kezdődik a Re-
metén.  

10. Jövő szombaton április 4-én délelőtt 9 órától mi-
nistráns foglalkozás lesz. Kérjük a ministránsokat, 
jöjjenek el, hogy föl tudjanak készülni az ünnepekre.  

11. Szombaton délután 5 órától ünnepélyes Rózsafűzér 
lesz a Belvárosi templomban.  

12. Kérjük azon betegek bejelentését a sekrestyében, 
vagy a plébánián, akik szeretnének húsvétra gyónni. 
Már előre jelezzük a sekrestyében vagy a plébánián, 
hogy április 7-én nagykedden délelőtt megyünk a bete-
gekhez.  

Április 7-én nagykedden lesz templom nagytakarítása, 
kérünk plusz segítséget.  

13. Jövő vasárnap virágvasárnap, barkaszentelés körme-
nettel a ¾9-es misén lesz, de minden mise elején meg-
áldjuk a barkákat. A 11–es misén énekli az énekkar a 
passiót. Bátaszéken este 6 órától élő passiójáték lesz 
a szokásos módon.  

14. Medugorjei Szentségimádás jövő vasárnap, virágva-
sárnap délután 5 órától lesz a Belvárosi templomban.  

15. Kérjük az augusztus 23-i pécsi zarándoklatra való 
jelentkezést a sekrestyében, illetve Borbásné Margit-
kánál.  

16. A nyári időszámítás vasárnaptól lesz, de a misék 
május elsejéig változatlanul este 6 órakor kezdődnek.  

 
Bacsmai László 
Plébános 
 


