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H I R D E T É S E I N K 
 2010. február 7 - 14.  

 

1.  Jegyes kurzus kezdődik a plébánián február 9-én, 
kedden este fél 7-kor. Szeretettel várjuk az idén es-
küdni készülő párokat.  

2. A mise után részesülhetnek Balázs áldásban azok, 
akik a napján nem kaptak.  

3. Vasárnap (ma) délután 5 órakor medjugorjei Szentség-
imádás lesz.  

4. Február 10-én, szerdán este fél 7–től egyházközségi 
gyűlés lesz, amelyre várjuk a tagokat.  

5. Február 10-én, szerdán nyílt napra hívjuk az érdek-
lődő szülőket, gyermekeket a katolikus iskolába.  

6. Február 11-én csütörtökön a betegek világnapján az 
esti szentmise keretében lesz lehetőség a betegek ke-
netének felvételére, amelynek feltétele a kegyelmi ál-
lapot, tehát ha valaki nem tud áldozni, akkor előtte 
gyónjon meg, és csak úgy veheti fel a betegek szentsé-
gét. Felvehetik a tartós betegek, illetve akik 60 év 
felettiek. Évente egyszer felvehető.  

A mise után lourdes-i ájtatosságot tartunk a lourdes-i 
szobornál és imádkozunk a betegekért.  

7. Esték a kórház kápolnáért sorozat következő alkalma 
február 12-én este 6 órakor lesz az Evangélikus temp-
lomban. A Galiarda kórus tart hangversenyt, Németh Ju-
dit szaval, az est házigazdája Sefcsik Zoltán evangé-
likus lelkész, fővédnöke Bíró László püspök úr, aki 
személyesen is részt vesz, és beszédet mond ezen az 
estén. A belépés díjtalan, de természetesen adományo-
kat a kórházkápolna restaurálásra gyűjtünk. Mindenkit 
szeretettel várunk.  

8. Fatimai imaóra lesz február 13-án, szombaton délután 
5 órától a Belvárosi templomban.  

9. A 2010. május 1-4. közötti Torinói Zarándoklat szek-
szárdi résztvevői számára szekszárdi indulással és ér-
kezéssel történik. Részletek a hirdetőtáblán olvasha-
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tók. A nagy érdeklődésre tekintettel a Makrovilág Uta-
zási Iroda kéri, hogy a február 20-ai jelentkezési ha-
táridőt mindenki szíveskedjen betartani. Jelentkezni a 
sekrestyében, a Plébánián, vagy dr. Blaskovich Mariet-
tánál lehet.  

Bacsmai László 
Plébános 


