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H I R D E T É S E I N K 
 2009. május 3 - 10.  

 

1. Ma (vasárnap) Hivatások világnapja, gyűjtünk a kis-
papnevelés céljaira a két padtömb közötti faládikóban.  

2. Medugorjei Szentségimádás vasárnap (ma) lesz fél 6-
tól.  

3. Hétfőn reggel 8-kor a katolikus iskolások miséje 
lesz a Belvárosi templomban.  

4. a héten első hétfőn, a Jézus Szíve Család imaórája a 
kápolnában délután 5 órától.  

5. Akik szeretnének vállalkozni május 23-án, szombaton 
a gyalogos zarándoklatra, Pécsről Máriagyűdre, azok 
jelentkezzenek a sekrestyében a plébánián, vagy 
Borbásné Margitkánál. A gyalog zarándoklatot a plébá-
nos Laci atya vezeti Szekszárdról a részvételi díj is 
jelképes lesz. Felnőtteknek 500 Ft lenne a buszkölt-
ség, a többit a plébánia kiegészíti. A gyerekeknek in-
gyenes. Ajánljuk fel egyházmegyénkért, nemzetünkért, 
hazánkért.  

6. 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 7-től.  

Csütörtökön a Szentségimádással együtt lesz a litánia.  

7. Elsőáldozási próba az elsőáldozóknak 9-én, szombaton 
délelőtt 9 órától. 10-én vasárnap a ¾9-es mise kereté-
ben lesz az első áldozás, amelyre fél 9-kor gyülekező 
a plébánián.  

6. A Kairosz Kiadó szervezésében előadássorozat indul, 
Miért hiszek? Címmel a plébánia közösségi házában. El-
ső vendégünk május 5-én, kedden délután 6 órakor: 
Prof. Andrásfalvy Bertalan néprajzkutató, volt minisz-
ter. Mindenkit szeretettel várunk! A belépés díjtalan.  

7. Az Első Szeretet Karizmatikus Közösség május 6-án, 
szerdán az esti szentmise után tartja összejövetelét a 
Közösségi Házban. Téma: a zarándoklatok és a regioná-
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lis találkozó lelki élményei, készülődés a nyári lel-
kigyakorlatokra, zarándoklatokra. Mindenkit szeretet-
tel hívunk! 

8. A Pécsi egyházmegyei hittanosok között meghirdetett 
versenyein hittanosaink nagyon szép eredményeket értek 
el.  

Rajzpályázaton Grúber Mátyás 2. helyezett, Varga Vero-
nika pedig különdíjas lett.  

Szavalóversenyen Szanyó Veronika 3. helyezett lett, 
Sikabonyi Kitti külön díjat kapott.  

Az egyházmegye történtéből megrendezett versenyen Sza-
bolcs Viktóra 4. osztályos tanuló 2. helyezett, Kiss 
Norbert 6. osztályos 2. helyezett, Farkas Dániel 7. 
osztályos és Kedves András 8. osztályos egy ponttal 
lecsúszva a 3. helyről 4. helyezést értek el.  

Gratulálunk a versenyzőknek, és köszönjük a hitokta-
tók, Czirákiné Mártának és Stiener Máriának a felkész-
tő munkáját.  

9. Akik jelentkeztek a medugorjei zarándoklatra, kérjük 
a hátralevő összeget május végéig fizessék be.  

10. Május 13-án, szerdán Hercegszántón a Vodica 
Máriakert kegyhelyen a 11 méteres Szűz Mária szobor 
mellett felállított szabadtéri oltárnál délután 3-5 
óráig engesztelő imaóra lesz a pálos atyák vezetésé-
vel, majd 5 órakor Dr Bábel Balázs kalocsai érsek tart 
szentmisét, amelyre sok szeretettel várnak minden en-
gesztelni akarót.  

 
Bacsmai László 
Plébános 
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