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H I R D E T É S E I N K 
 2010. február 28 - március 7.  

 

1. A héten első hétfőn délután 5. órakor a Jézus Szíve 
Család imaórája lesz a kápolnában.  

Szintén délután 5 órakor az első gyónók szüleinek lesz 
szülői értekezlet a közösségi házban.  

2. Első szerdán a karizmatikus testvérek találkozója 
lesz a plébánián mise után.  

3. Első csütörtökön délután 1 órától csendes Szentség-
imádás lesz a kápolnában.  

4. Március 4-én csütörtökön délután 5 órakor a metodis-
ta Imaházban az Ökumenikus Világimanap alkalmából – 
Magyarországon 25. alkalommal -  ökumenikus imaóra 
lesz a keresztény felekezetek részvételével. Szeretet-
tel hívjuk és várjuk a testvéreket! 

5. Elsőpénteken délelőtt megyünk a betegekhez, gyónta-
tás a szokott módon.  

6. Pénteken délután 5 órakor Keresztúti ájtatosság 
lesz. Kérem a Focolare, Karitász, és a Máltai Szere-
tetszolgálatot, hogy a következő keresztutat tartsák 
meg.  

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

Szombaton délután 5 órától ünnepélyes Rózsafüzér lesz.  

7. Jövő vasárnap délután 5 órától medjugorjei Szentség-
imádás lesz a belvárosi templomban.  

8. A múlt vasárnap bemutatott Kirsch János diakónus 
könyvét a Katedrális küszöbén címmel kedvezményesen 
meg lehet vásárolni a sekrestyében 1.000,- Ft-ért.  

9. A 2010. május 1-4. közötti Torinói Zarándoklatra még 
lehet jelentkezni.  

10. A pécsi egyházmegye idei gyalogzarándoklata Pécsről 
Máriagyűdre április 10-én, szombaton lesz. Akik sze-
retnének a tavalyi évhez hasonlóan rajta részt venni, 
jelentkezzenek a sekrestyében vagy a plébánián. Az 
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útiköltséghez 500,- Ft hozzájárulást kérünk.  

11. Március 20-án, szombaton a katolikus iskolás és 
hittanos gyerekeknek sportnap lesz Pécsen, akik sze-
retnének e szervezetten részt venni, jelentkezzenek a 
hitoktatójuknál.  

12. A következő Medjugorje nap Zalaegerszegen lesz meg-
tartva április 24-én, szombaton. Kérem a testvéreket, 
akik szeretnének ezen részt venni, jelentkezzenek a 
sekrestyében a plébánián vagy Borbásné Margitkánál. Az 
útiköltséghez 2000 Ft hozzájárulást kérünk.  

13. Vasárnap/ma gyűjtünk a katolikus intézmények javá-
ra. A két padtömb közötti faládikóba helyezhetjük el 
adományainkat 

Ezzel kapcsolatban jó Tudnunk kell, a választásokkal 
kapcsolatban is, hogy a jelen kormány ismételten tuda-
tosan hamis adatokat közölt az Egyháznak, egyházi in-
tézményeknek kifizetett pénzekről. Eközben minden év-
ben kevesebbet fizetett ki az egyházi iskoláknak és 
intézményeknek, mint amennyi járna. Az állam jogtalan 
eljárását ugyan az Állami Számvevőszék is megerősítet-
te, majd ismételten fizetésre szólította fel a kor-
mányt, de az évről évre nem fizette ki tartozásait, 
sőt időnként a tényeket meghamisító sajtóközleményeket 
adott ki. 2010-re előzetes megbeszélés nélkül 23%-al 
csökkentette az egyházi iskoláknak járó támogatást, 
amely pedig nem segély, hanem minden magyar tanuló ál-
lampolgárnak járó pénzösszeg. (Vö.: Új Ember 2010. 
Febr. 28. Pápai Lajos püspöknek, a katolikus iskolabi-
zottság elnökének nyilatkozata.) 

14. Az ONYPE Szekszárd Helyi Szervezete, valamint a 
Szekszárdi Polgári Egyesület szervezésében 2010. már-
cius 1-én hétfőn 17 órakor a Művészetek Házában  

Dr. Ángyán József professzor úr „a falurombolástól a 
vidék újraélesztéséig „címmel előadást tart. Minden 
érdeklődőt szeretettel várunk.  

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

16. Már előre jelezzük a nagyböjti lelkigyakorlatunk 2 
hét múlva március 12-14 között lesz, amelyet Kürtösi 
Krisztián kakasdi plébános fog tartani. Jöjjünk el mi-
nél többen.  

Bacsmai László 
Plébános 


