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H I R D E T É S E I N K 
 2009. április 19 - 26.  

 

1. Az Irgalmasság ünnepén a ¾ 9-es szentmise után 
szentségimádást tartunk a Jézus Szíve Család vezetésé-
vel.  

2. A Szent József Katolikus Általános Iskolában április 
20-én hétfőn és 21-én kedden lesz a leendő első osztá-
lyosok beíratása. A katolikus óvodában 22-én szerdán 
és 23-án csütörtökön lesz az óvodai beíratás. Mindkét 
intézményünkben szeretettel várjuk a katolikus gyere-
kek beíratását.  

3. Vasárnap /ma 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.  

4. Ebben a félévben az utolsó taizei 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.  

5. A szekszárdi karitász szervezésében 2009. április 
25-én szombaton előadások lesznek a plébánián délelőtt 
9 órától várhatóan 14 óráig. Az előadás témája: Sze-
génygondozás, szociális segítés fontossága napjaink-
ban. Előadó Puskás Lajos diakónus, a mélykúti karitász 
igazgatója és munkatársai. Mindenkit szeretettel vá-
runk. Közben agape.  

6. Dr Konzenszky Richárd bencés perjel atya tart elő-
adást a Szent István Házban április 22-én szerdán dél-
után 5 órakor . Mindenkit sok szeretettel várnak.  

7. Medugorjei Szentségimádás május első vasárnapján 
lesz délután 5 órakor.  

8. Bayer Zsolt tart előadást a Babits Művelődési Házban 
április 20—án, hétfőn este 6 órakor.  

Püspök atya meghívását szeretném felolvasni: 
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Kedves Hívek ! 

Hároméves lelki és szellemi előkészület 
után idén megünnepeljük egyházmegyénk ala-
pításának ezredik évfordulóját. Az egyház-
megyénk egészét átfogó ünnepségeinkről a Jó 
Hír című újságunk rendszeres tájékoztatást 
ad.  

Hívlak benneteket, a pécsi Egyházmegye min-
den egyházközségében élő híveket, fiatalo-
kat és idősebbeket Máriagyűdre, gyalogos 
zarándoklatra 2009. május 23-án szombaton. 
Plébániátokról autóbusszal gyertek el Pécs-
re, és a II. János Pál pápa útjától (FEMA 
Áruház mellett) imádkozva, énekelve zarán-
dokként közösen megyünk a Szűzanya szenté-
lyébe. Akinek ez a 20 km-es út hosszú len-
ne, és csak a felére vagy a negyedére vál-
lalkozik, megteheti, hogy az autóbusszal 
továbbutazik Szalántáig vagy Túronyig, és 
ott csatlakozik a gyalogosokhoz.  

A millenniumi esztendő legfőbb ünnepe au-
gusztus 23-án, vasárnap lesz. A pécsi Szé-
kesegyház előtti téren mutatjuk be a szent-
misét 11 órakor. Ezen a napon csak reggel 8 
órakor és este lesznek szentmisék a templo-
mainkban, hogy minden településről zavarta-
lanul megérkezhessenek a zarándokok a pápai 
legátus által celebrált szentmisére.  

Október 23. és 25. között Pécsett lesz a 
Taizé-i Ifjúsági Találkozó, melynek előké-
születében részt vesz már hosszú ideje az 
egyházmegyénk számos közössége. Buzdítok 
mindenkit, hogy lelkesen készüljön az imád-
ság és az együttgondolkodás lelki napjaira! 

Főpásztori szeretettel, az Úr áldását kérve 
rátok: 

Mayer Mihály megyéspüspök 
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Mivel a mi egyházközségi napunkkal egybeesik az egy-
házmegyei zarándoklat, ezért az idén, az egyházközségi 
nap elmarad, és kérjük a testvéreket, akik szeretnének 
vállalkozni a gyalogos zarándoklatra, Pécsről 
Máriagyűdre, azok jelentkezzenek a sekrestyében a plé-
bánián, vagy Borbásné Margitkánál. A gyalog zarándok-
latot a plébános Laci atya vezeti Szekszárdról A rész-
vételi díj is jelképes lesz. Felnőtteknek 500 Ft lenne 
a buszköltség, a többit a plébánia kiegészíti. A gye-
rekeknek ingyenes. Ajánljuk fel nemzetünkért hazánkért 
és a csiksomlyói zarándokoknak ez lehet egy elő tré-
ning a gyalogláshoz.  

 
Bacsmai László 
Plébános 
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