
Belvárosi Plébánia 2009. április 5. 
Szekszárd 
Béla tér 9.  

virágvasárnap

 
 

H I R D E T É S E I N K 
 2009. április 5 – április 12.  

 

1. 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.  

2. A Szentföld katolikus keresztényeinek és templomaik-
nak megsegítésre 74.000,- Ft jött össze . Köszönjük az 
adakozóknak. .  

3. Az Első Szeretet Karizmatikus Közösség április 8-án, 
szerdán tartja havi összejövetelét az esti szentmise 
után a Közösségi Házban /Hittanteremben/ Keczely Kár-
oly atya vezetésével. A téma meglepetés! Mindenkit 
szeretettel várunk! 

4. Kérjük azon betegek bejelentését a sekrestyében vagy 
a plébánián, akik szeretnének húsvétra gyónni. Április 
7-én nagykedden délelőtt megyünk a betegekhez.  

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

6. Virágvasárnap Bátaszéken este 7 órától élő passiójá-
ték lesz a szokásos módon.  

7. Medugorjei Szentségimádás (ma) vasárnap délután 5 
órától lesz a Belvárosi templomban.  

Délután 3 órától templomlátogatás idegenvezetéssel az 
Újvárosi Társaskör szervezésben.  

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

9. A Szent József Katolikus Általános Iskola április 
14-én kedden 8-18 óráig felvételi elbeszélgetést hir-
det a leendő első osztályba beiratkozni szándékozó 
gyermekek és szüleik számára. E napon lehetőség lesz 
hosszabban, személyesen elbeszélgetni a leendő tanító 
nénikkel, megismerni az iskola pedagógiai programját, 

   
077-2009-(hh-viragvasarnap) 1/2  
 



Belvárosi Plébánia 2009. április 5. 
Szekszárd 
Béla tér 9.  

virágvasárnap

 
 
házirendjét, a tanító néniknek pedig megismerni a csa-
ládot. Mindenkit szeretettel várunk! 

10. Hétfőn délután 5 órakor a Jézus Szíve Család ima-
órája a kápolnában.  

11. Nagycsütörtökön az esti szertartást követő virrasz-
táson a halálfélelmével vívódó Jézus Szívéhez imádko-
zunk a Jézus Szíve Család részvételével. A kis barna 
füzetet hozzuk magunkkal.  

12. Az Isteni Irgalmasság ünnepe előtti kilencedet 
Nagypénteken kezdjük az esti szertartások előtt 17.40 
órától.  

13. A nagyheti szertartások rendje a következő: 

Nagycsütörtökön este 6 órakor szentmise lábmosással, 
majd utána virrasztás.  

Nagypénteken délelőtt fél 10-től a Remetén lesz a ke-
resztút, eső esetén a Belvárosi templomban. Még néhány 
stáció van szabadon, a sekrestyében lehet jelentkezni. 
Báthori László Magyar Keresztútját imádkozzuk hazán-
kért. A szöveg átvehető a sekrestyében 

Este 6 órától nagypénteki liturgia passióval és ke-
reszt leleplezéssel.  

Nagyszombaton este 8 órakor kezdődik nagyszombati li-
turgia felnőtt kereszteléssel. Utána ételszentelés.  

Húsvét vasárnap a ¾9-es mise után lesz a feltámadási 
körmenet. Délelőtt 11 és este 6-kor misék. Húsvéthét-
főn mindkét templomban vasárnapi miserend lesz.  

14. A ministránsoknak ministránspróba nagycsütörtökön 
és nagypénteken délután 5 órától. Nagyszombaton dél-
előtt 9 órától.  

Nagyszombaton reggel 8 órától gyónási lehetőség lesz 
azoknak, akik addig még nem végezték el gyónásukat.  

Szombaton délelőtt 10-től este 7 óráig kérjük a cser-
készeket, hogy őrizzék a szent sírt.  

 
Bacsmai László 
Plébános 
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