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H I R D E T É S E I N K 
 2009. április 12 - 19.  

 

1. Az Isteni Irgalmasság ünnepe előtti kilenced az esti 
szertartások előtt 17.40-től lesz szombatig. Jövő va-
sárnap az Irgalmasság ünnepén a ¾9-es mise után szent-
ségimádást tartunk a Jézus Szíve Család vezetésével.  

2. Húsvéthétfőn mindkét templomban vasárnapi miserend 
lesz. Mivel 13- van ezért, délután 5 órakor, fatimai 
ájtatosságot tartunk.  

3. 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, 
házirendjét, a tanító néniknek pedig megismerni a csa-
ládot. Mindenkit szeretettel várunk! 

4. Húsvéttól pünkösdig, Zamárditól Csíksomlyóig tartó 
2009. évi Feltámadási menetről: 

Immár ötödik alkalommal kel útra húsvétkor Zamárdiból, 
pünkösdre pedig Csíksomlyóra érkező „Feltámadási me-
net” elnevezésű zarándoklat. A Zamárdiból induló kez-
deményezés 2005 óta minden évben megvalósult. A kb. 
3.000 km-es nemzeti zarándoklat húsvéttól pünkösdig 
tartóan, áthalad minden Kárpát-medencei utódállamon. 
Ezt a távolságot a résztvevő közösségek körülbelül 30-
40 km-es szakaszokat vállalva, stafétaszerűen adják 
össze. Az idei évben kb. 150 stációtelepülés vesz 
részt a zarándoklatban, köztük Szekszárd is! Hozzánk 
Sárbogárdról érkezik a Feltámadási menet jelvénye áp-
rilis 17-én pénteken, és mi Sükösdre visszük tovább 
április 18-án. A Feltámadási jelvény fogadása műsor 
keretében április 17-én 17.30-kor lesz a Belvárosi 
Templom előtt, majd kapcsolódunk a szentmiséhez. Min-
denkit, de főleg a csíksomlyói zarándokokat szeretet-
tel várjuk! Bővebb információ a hirdetőtáblán és a 
plébánia honlapján olvasható.  

   
079-2009-(hh-husvetvasarnap) 1/3  
 



Belvárosi Plébánia 2009. április 12. 
Szekszárd 
Béla tér 9.  

Húsvét vasárnap

 

   

 

079-2009-(hh-husvetvasarnap) 2/3  
 

5. Szombaton az esti 6 órás szentmise görög katolikus 
szertartás szerint lesz.  

6. Jövő vasárnap az esti 6 órás szentmisében az 
érsekcsanádi Összhang kórus énekel és utána jótékony-
sági hangversenyt ad, az „Esték a Kórházkápolnáért” 
sorozat keretében. Belépő nincs adományokat az erre a 
célra felállított perselybe helyezhetik el.  

7. A kórházkápolnával kapcsolatban egy kis változás 
állt be. Eddig a kápolna a Megyei Önkormányzat tulaj-
donában volt, de a március 27-i közgyűlésen egyöntetű-
en térítésmenetesen átadták a szekszárdi egyházközség 
tulajdonába. Az Alsóvárosi Egyesület eddig és továbbra 
is a kápolna ügye mellett áll, hogy sikerüljön a jövő 
évi 250-ik évfordulóra felújítani és látogatható il-
letve használható állapotba hozni.  

A továbbiakban tehát van még egy kápolnánk, amit fel 
kell újítanunk. Ezért Alapítványi misék mondathatók 5 
évre 30 ezer Ft-ért, amivel támogatjuk a Kórházkápol-
nát.  

A két pad közötti átlátszó perselybe a Kórházkápolna 
javára lehet adakozni, illetve nyitottunk egy számlát 
Kórház kápolna javára, amihez a csekkek szintén ott 
találhatóak a persely melletti kisasztalkán. Tudjuk, 
hogy nehéz időket élünk, de összefogással bízunk ab-
ban, hogy sikerül ez a tervünk is, már pályázatot is 
benyújtottunk, de önerőre is szükségünk van.  

8. Ebben a félévben az utolsó taizéi előtalálkozó lesz 
Pakson április 25-én szombaton délelőtt 9-13-ig. Kér-
jük a fiatalokat, hogy április 19-ig, jelentkezzenek a 
hitoktatóiknál, illetve a sekrestyében vagy a plébáni-
án.  

9. Kérjük az augusztus 23-i 1000 éves pécsi egyházme-
gyei zarándoklatra való jelentkezést a sekrestyében, 
illetve Borbásné Margitkánál. Itthon csak reggel és 
este lesznek misék.  

10. Szeretném megköszönni mindazoknak, akik a templom-
takarításában részt vettek, a szentsír és oltárdíszí-
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tőknek az énekkarnak, kántor úrnak, sekrestyésünknek 
és a ministránsoknak a szolgálatát.  

 
Bacsmai László 
Plébános 
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