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1. Július 19-én vasárnap (ma) este 6 órakor Placid atya 
tart előadást a sióagárdi művelődési házban, előtte 
levetítik a róla szóló fél órás filmet. Minden érdek-
lődőt szeretettel várnak.  

2. Jövő héten az Újvárosban nem lesznek Igeliturgiák, 
csak a hétfő reggeli szentmise lesz megtartva.  

3. Július 26-án, jövő vasárnap délután 5 órakor Dr. 
Barsi Balázs atya tart előadást nálunk a közösségi 
házban, ezért a medugorjei Szentségimádás nem a mise 
előtt lesz, hanem jövő vasárnap az esti mise után fél 
8-tól és felajánljuk ezer éves egyházmegyénkért.  

4. Az idei évben az egyházmegyei kitüntetésben része-
sültek Pécsen a Bazilikában Szent Péter és Pál aposto-
lok ünnepén Szekszárdról: Dr. B. Tóth Mihályné Erzsike 
a Karitászban kifejtett szolgálatáért, Márkvart János 
és Grósz János volt egyházközségi tagok, a múltban 
végzett áldozatos munkájukért, és Hepp Ádám egyházköz-
ségi tag az újvárosi templomért végzett munkájáért. 
Köszönjük szolgálatukat és Isten áldást kívánjuk éle-
tükre.  

5. Akik jelentkeztek az augusztus 23-i pécsi milleniumi 
zarándoklatra kérem rendezzék az útiköltséget, amely 
1000 Ft személyenként. Amennyiben még valaki szándéko-
zik menni, kérem jelezze a sekrestyében a plébánián, 
vagy Borbásné Margitkánál.  

6. Augusztus 23-án vasárnap mindkét templomban reggel 
fél 8-kor lesznek a szentmisék és utána fél 9-kor in-
dulunk. A Belvárosi templomban azon a vasárnapon még 
este fél 7-kor lesz szentmise.  

Augusztus 19-én szerdán este kezdődik a milleniumi ün-
nepségsorozat. Este fél 8-kor az egyházmegye minden 
templomában tíz perces harangzúgás jelzi a megnyitót. 
Ezen az estén a Pécsi Bazilika előtti térten lesz meg-
tekinthető az István a király rockopera.  
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Augusztus 23-án délelőtt 11 órakor kezdődik az ünnepi 
milleniumi szentmise, amelyet a püspökök és papok 
koncelebrálásával pápai legátusként Schönborn bíboros 
úr fog vezetni. Az odazarándokoló egyházközségek em-
léktáblát fognak kapni, amit saját templomukban elhe-
lyezhetnek.  

Az Új Dunántúli Napló mellékletet ad ki az egyházme-
gyéről, aki szeretne bele írni a sajtóirodára elküld-
heti Pécsre, vagy a plébánián leadhatja.  

Milleniumi pólókat lehet rendelni. Kérem, jelezzék az 
igényeket és póló méretet a sekrestyében vagy a plébá-
nián. Akik előre megrendelik, kedvezménnyel juthatnak 
hozzá.  

 
Bacsmai László 
Plébános 
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