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H I R D E T É S E I N K 
 2010. február 21 - 28.  

1. Pénteken délután 5 órakor Keresztúti ájtatosság lesz 
a beosztás szerint. Kérem a Karizmatikus Közö9sséget 
és a Neokatemeneket, hogy az első keresztutat tartsa. 
A többi olvasható a hirdetőtáblán.  

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

2. 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-ai jelentkezési határidőt mindenki 
szíveskedjen betartani. Jelentkezni a sekrestyében, a 
Plébánián vagy dr. Blaskovich Mariettánál lehet.  

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

4. Jövő vasárnap lesz gyűjtés a katolikus intézmények 
javára. A két padtömb közötti faládikóba a helyezhet-
jük el adományainkat.   

5. Ne feledkezzünk meg az adó 1%-át a katolikus egyház-
nak felajánlani, amelynek technikai száma 0011. A má-
sodik 1%-ot pedig Alapítványaink közül lehet felaján-
lani, a Remete kápolnára, Kórházkápolnára, 
Káritásznak, Cserkészeknek és a Tehetséges Ifjúságért 
Alapítványnak a katolikusiskola javára. A megfelelő 
szórólapot a főbejáratnál lévő kisasztalkáról elévi-
hetjük.  

6. 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.  

7. Az ONYPE Szekszárd Helyi Szervezete, valamint a 
Szekszárdi Polgári Egyesület szervezésében 2010.03.01-
én 17 órakor a Művészetek Házában  
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Dr. Ángyán József professzor úr „A falurombolástól a 
vidék újraélesztéséig” címmel előadást tart. Minden 
érdeklődőt szeretettel várunk.  

8. KÉSZ előadás lesz a plébánia közösségi házában már-
cius 2-án kedden fél 5-től. Szíjártó István. 
Tradicionalizmus és liberalizmus - avagy mi őrzött meg 
bennünket, magyarokat. Szeretettel várunk mindenkit.  

Bacsmai László 
Plébános 


