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H I R D E T É S E I N K 
 2010. február 14 - 21.  

 

1.  Jegyes kurzus a plébánián február 16-én kedden este 
fél 7-kor folytatódik. Szeretettel várjuk az idén es-
küdni készülő párokat.  

2. Kezestalákozó lesz az első gyónó és elsőáldozó keze-
seink február 15-én, hétfőn délután 5 órakor a plébá-
nián.  

3. Február 17 –én hamvazószerdán a reggeli szentmise 
reggel ¾8-kor lesz a katolikus iskolások részvételé-
vel. 7 órakor nem lesz szentmise.  

Hamvazószerdán szigorú böjti nap van, 14 éves kortól 
hústilalom, 18-60 éves korig a hústilalom mellett há-
romszor szabad enni és csak egyszer jóllakni. Ez alól 
fel vannak mentve a betegek és a nem saját asztaluknál 
étkezők.  

Hamvazkodásra lehetőség lesz hamvazó szerdán a szent-
miséken és jövő vasárnap a misék után.  

4. Február 19–én pénteken délután 5 órakor Keresztúti 
ájtatosság lesz a beosztás szerint. Kérem a Rózsafüzér 
Társulatot, hogy az első keresztutat tartsa. A többit 
olvasható a hirdetőtáblán.  

A nagyböjtben az Irgalmasság rózsafüzér reggel ¾7–től 
lesz megtartva.  

5. A 2010. május 1-4 közötti Torinói Zarándoklat szek-
szárdi résztvevői számára szekszárdi indulással és ér-
kezéssel történik. Részletek a hirdetőtáblán olvasha-
tó. A február 20-i jelentkezési határidőt mindenki 
szíveskedjen betartani. Jelentkezni a sekrestyében, a 
Plébánián vagy dr. Blaskovich Mariettánál lehet.  

6. A pécsi egyházmegye idei gyalogzarándoklata Pécsről 
Máriagyüdre április 10-én szombaton lesz. Akik szeret-
nének a tavalyi évhez hasonlóan rajta részt venni, je-
lentkezzenek a sekrestyében vagy a plébánián.   

7. Ne feledkezzünk meg az adó 1%-át a katolikus egyház-
nak felajánlani, amelynek technikai száma 0011. A má-
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sodik 1% felajánlásához pedig az alábbi alapítványaink 
közül válasszanak: a Remete kápolnára, Kórházkápolná-
ra, Káritásznak, Cserkészeknek és a Tehetséges 
Ifjúsgért Alapítványnak a katolikus iskola javára. A 
megfelelő szórólapot a főbejáratnál lévő kisasztalká-
ról elévihetjük.  

8. Kirsch János és Balázs Tibor könyveinek bemutatójára 
jövő vasárnap február 21-én kerül sor délután 3 órakor 
a Szent István Házban, ahol a szerzők dedikálják köny-
veiket, kedvezményes könyvvásár. A belépés díjtalan. 
Bővebb információ a hirdetőtáblán olvasható.  

Bacsmai László 
Plébános 


