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H I R D E T É S E I N K 
 2009. május 17 - 24.  

 

1. Csiksomlyói megbeszélés lesz május 19-én, kedden es-
te fél 7-től a közösségi házban, a résztvevők hozzanak 
magukkal 13.500,- forintot.  

2. Akik jönnek május 23-án, szombaton a gyalogos zarán-
doklatra, Pécsről Máriagyűdre, és még nem rendezték az 
útiköltséget, kérjük tegyék meg a sekrestyében vagy a 
plébánián.  

Gyülekező reggel ¼7-től, indulás reggel fél 7-kor lesz 
a Béla király térről. A harmadik buszban még van hely 
kérem, akik szeretnének még jönni jelentkezzenek a 
sekrestyében vagy a plébánián. Hozzunk magunkkal Ho-
zsanna énekeskönyvet, esetlege a sárga ifjúsági éne-
keskönyvet, Rózsafűzért. Innivalót, és napi élelmet. 
Szalántán és Túronyban van megálló és pihenés. Kb 2 
óra után megérkezés Gyűdre és 3-tól kb. fél 5-ig lesz 
a püspöki mise és utána hazaindulás buszokkal. Várható 
hazaérkezés 6 óra után. Részletes tudnivalók hirdető-
táblán olvashatóak.  

Akik nem tudnak velünk jönni, de lélekben szeretnének 
kapcsolódni a zarándoklathoz a Közösségi Ház kápolná-
jában szombaton délelőtt 10 órától ugyanazt az imádsá-
got imádkozhatják, amit a gyalogzarándokok.  

3. Májusban hétköznaponként este fél 6-tól májusi litá-
niát tartunk.  

4. Akik jelentkeztek a medugorjei zarándoklatra, kérjük 
a hátralevő összeget május végéig, fizessék be. Még 
néhány hely van a medugorjei zarándoklatra, amely jú-
nius 28, vasárnap estétől július 4, péntek délelőttig 
tart. Jelentkezés Borbásné Margitkánál.  

5. A személyi jövedelemadó első 1%-át a katolikus egy-
ház javára kérjük felajánlani. Technikai szám. 0011. A 
második 1%-ot valamelyik Alapítványunkat lehet megje-
lölni, amelyhez a kisasztalkáról vihetünk megfelelő 
nyomtatványt.  
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6. A Remete kápolna takarítása kedden megtörtént. Kö-
szönöm azoknak, akik eljöttek és segítettek a kápolna 
rendbetételében.  

7. LÉLEKÉPÍTŐ ELŐADÁS lesz a Babits Műv. Házban, 2009. 
május 18-án, hétfőn 18 órakor Téma: ÉRTÉKTEREMTÉS, ÉR-
TÉKŐRZÉS, Előadó BORBÁS MÁRIA.  

8. A tolnai KÉSZ szerevezésében pénteken este 6-tól Dr 
Osztie Zoltán tart előadást Tolnán.  

9. Három napos Alsóvárosi rendezvény lesz, május 22-én, 
péntek este 6 órától Esték a Kórház kápolnáért soro-
zatban a Garay gimnázium disztermében lesz hangver-
seny. 23-án szombaton Orbán napi megemlékezés Istifán 
gödrében.  

Jövő vasárnap van a Belvárosi templom búcsúja, a 11 
órás szentmisét Bíró László püspök úr tartja a Belvá-
rosi templomban pappá szentelésének 35. püspökké szen-
telésének 15. és katonai püspökké kinevezésének évé-
ben. Utána fogadás a közösségi házban, amihez a boros 
gazdáktól kérünk egy kis bort. 

 
Bacsmai László 
Plébános 


