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H I R D E T É S E I N K 
 2009. június 28 – július 5.  

 

1. Jövő vasárnap lesz a Péter fillér gyűjtés a Szent-
atya jótékonysági kiadásaira. A két padtömb közötti 
faládikóban helyezhetik el adományaikat.  

2. A Szent László napok alatt vasárnap délután 3-tól 6 
óráig a Belvárosi templom látogatható a vendégek szá-
mára.  

3. A medugorjei zarándoklatra vasárnap (ma) este 8 óra-
kor indulunk a Gemenc parkolóból. Gyülekező fél 8-tól. 
Útlevelet, fürdőruhát, kisrádiót hozzunk magunkkal. 
Hazaérkezés pénteken délelőtti órákban.  

4. Az Első Szeretet Karizmatikus Közösség július 8-án,  
szerdán az esti szentmise után tartja havi összejöve-
telét a közösségi házban. Téma: Medjugorje üzenetei. 
Tanúságot tesznek a hazatérő zarándokok. Mindenkit 
szeretettel várunk! 

5. Első csütörtökön Szentségimádás a kápolnában a lel-
kiségek részvételével.  

6. Július 1-jétől augusztus 20-ig a tavalyi évhez ha-
sonlóan miserend változás lép életbe. Vasárnaponként a 
Belvárosi templomban a 11 órás mise marad el, az Újvá-
rosiban pedig 10 mise nem lesz megtartva.  

Hétköznap a Belvárosi templomban egy mise lesz. Hétfőn 
este, kedden reggel, szerdán és csütörtökön este, pén-
teken reggel, szombaton a Remetén. Július 2-án csütör-
tökön Sarlós Boldogasszony ünnepe, a mise este 6 óra-
kor lesz.  

7. A héten első péntek lévén reggel is és este is lesz 
szentmise. Reggel a csak a mise előtt lesz gyóntatás, 
délelőtt betegellátás. Pénteken este 6 órakor a szent-
misét Bíró László püspök úr tartja.  

8. Szombaton este fél 6-tól első szombati Rózsafüzér 
lesz templomunkban.  

10. Szintén július 1-től augusztus 20-ig hétfő kivéte-
lével a délutáni ügyfélfogadás is szünetel. Délelőtt 
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9-12 ig, a plébánián vagy a misék előtt illetve után a 
sekrestyében is lehet intézni hivatalos dolgokat 

11. Egyházmegyénk millenniumi évében 2009. július 5-én 
vasárnap lesz Bátán a Szent Vér búcsú. A szentmisét 
délelőtt 10 órakor Mayer Mihály megyéspüspök úr mutat-
ja be. Ezt a szentmisét élőben közvetíti a Katolikus 
Rádió és a Kossuth Rádió is. Szeretettel várják a ked-
ves híveket.  

12. Akik még szeretnének jönni Pécsre a 1000 éves jubi-
leumi misére augusztus 23-án, kérjük jelentkezzenek a 
sekrestyében. Busszal útiköltség 1.000,- Ft. Akik kü-
lön kocsival jönnek, azok is jelezzék a létszámot, 
hogy le tudjuk jelenteni.  

13. Megérkezett az egyházmegyei újság a Jó hír, van 
benne írás a gyalog zarándoklatról. Adorémus is megvá-
sárolható a kisasztalkánál.  

14. Véradás lesz vasárnap délután 2-től 5 óráig a Vö-
röskereszt székházban, Dózsa Gy. u. 1. sz. alatt. 

 
Bacsmai László 
Plébános 


