
Belvárosi Plébánia 2009. április 26. 
Szekszárd 
Béla tér 9.  

Húsvét 3. vasárnap

 
 

H I R D E T É S E I N K 
 2009. április 26 – május 3.  

 

1. Mivel április 25-én volt szent Márk napja ezért va-
sárnap (ma) az esti mise keretében lesz a búzaszente-
lés.  

2. Hétfőn április 27-én az esti szentmisét Bíró László 
püspök úr tartja, utána közgyűlés az Alsóvárosi tagok-
nak a közösségi Házban.  

3. Szeretném megköszönni a múlt vasárnapi koncert ada-
kozóinak, hogy a Kórház kápolna javára, közel 
130.000,- forinot adtak össze.  

4. Jövő vasárnap Hivatások világnapja, gyűjtünk a kis-
papnevelés céljaira a két padtömb közötti faládikóban.  

5. A héten május elsejére esik első péntek, gyóntatás a 
szokott módon a betegekhez délelőtt megyünk.  

6. Medugorjei Szentségimádás május első vasárnapján 
lesz fél 6-tól.  

7. Akik szeretnének vállalkozni május 23-án szombaton a 
gyalogos zarándoklatra, Pécsről Máriagyűdre, azok je-
lentkezzenek a sekrestyében a plébánián, vagy Borbásné 
Margitkánál. A gyalog zarándoklatot a plébános Laci 
atya vezeti Szekszárdról A részvételi díj is jelképes 
lesz. Felnőtteknek 500,- Ft lenne a buszköltség, a 
többit a plébánia kiegészíti. A gyerekeknek ingyenes. 
Ajánljuk fel egyházmegyénkért, nemzetünkért hazánkért.  

8. Májusban hétköznaponként este fél 6-tól májusi litá-
niát tartunk. Kedden reggel a mise után tartjuk meg. 
Péntekenként az Irgalmasság Rózsafűzére a reggeli mise 
előtt lesz ¾7-től.  

9. Regionális Katolikus Karizmatikus Találkozó lesz má-
jus 2-án, szombaton a Belvárosi Templomban, 9 órai 
kezdettel. A nap mottója: „Azért jelent meg az Isten 
Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. ” Részletes prog-
ram a hirdetőtáblákon található. A megnyitót Mayer Mi-
hály püspök úr tartja. Szeretettel várunk mindenkit! 
Szikra közösség 
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Mivel egyben első szombat is van, ezért a Rózsafüzér 
Társulat vezetésével az ünnepélyes Rózsafüzér fél 6-
tól a Köz. Ház kápolnájában lesz, a májusi litánia pe-
dig az esti mise után.  

10. Májustól a szombat és vasárnap esti misék este fél 
7-kor kezdődnek.  

11. A remete kápolnában még nem kezdődhetnek el a reg-
geli szentmisék szombaton, mert még tartanak a munká-
latok, de reményeink szerint május közepétől ismét ott 
misézhetünk szombat reggelenként.  

12. Pécsi egyházmegye 1000 évéről a KÉSZ és a szekszár-
di Belvárosi plébánia szervezésében előadássorozatot 
szerveztünk. Következő előadó: Fazekas Orsolya a Pécsi 
Püspökség sajtóreferense. Címe: A Középkor és barokkor 
vallásos élete (zarándoklatok, búcsúk). Időpont: ápri-
lis 28. kedd este 6 órakor a plébánia közösségi házá-
ban. Jöjjünk el minél többen. Minden érdeklődőt szere-
tettel várunk! 

13. Az Európai Uniós választásokhoz a kopogtató cédulá-
kat az aktivistáknak adják, illetve a gyűjtőhelyeken 
leadhatják.  

 
Bacsmai László 
Plébános 
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