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

 

1. Pénteken délután 5 órakor Keresztúti ájtatosság 
lesz. Kérem a Házashétvége közösséget, hogy a követke-
ző keresztutat tartsák meg.   

2. Vasárnap (ma) délután 5 órától medjugorjei Szentség-
imádás lesz a belvárosi templomban.  

3. A következő Medjugorje nap Zalaegerszegen lesz meg-
tartva április 24-én, szombaton. Kérem a testvéreket, 
akik szeretnének részt venni, jelentkezzenek a sekres-
tyében a Plébánián, vagy Borbásné Margitkánál. Az úti-
költséghez 2.000,- Ft hozzájárulást kérünk.  

4. Március 20-án, szombaton a katolikus iskolás és hit-
tanos gyerekeknek sportnap lesz Pécsen, akik szeretné-
nek e szervezetten részt venni, jelentkezzenek a hit-
oktatójuknál.  

5. A katolikus iskolák javára több, mint százezer fo-
rintot tudtunk tovább küldeni a két templomból. Kö-
szönjük az adakozóknak.  

6. A nagyböjti lelkigyakorlatunk péntektől vasárnapig, 
március 12-14. között lesz. Délután 5 órától gyónási 
lehetőség is lesz. Az este 6 órai misék alatti lelki-
gyakorlatos beszédet Kürtösi Krisztián, kakasdi plébá-
nos úr fogja tartani. Jöjjünk el minél többen.  

7. Szombaton délelőtt 9 órától lesz a 3. osztályosok 
első gyónás és az elsőáldozók húsvéti gyónása. A na-
gyobb hittanosok délelőtt 11 órától végezhetik el 
szentgyónásukat.  

8. Fatimai imaóra lesz március 13-án, szombaton délután 
5 órától.  

9. Kapható még az Adorémus, és érkezett hozzá keresztút 
könyvecske újabb keresztutakkal és az öröm útjával. A 
kisasztalkánál megvásárolható.  

10. Megérkezett a Jó hír egyházmegyei újság szintén a 
kis asztalkánál vásárolható meg.  
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11. Azoknak, akik a nyilvántartásunk szerint a tavalyi 
évben nem rendezték egyházközségi hozzájárulásukat, 
csekket küldtünk. Amennyiben valaki időközben rendez-
te, az tekintse tárgytalannak. Ha adminisztrációs hi-
bát észlelnek, a Plébánián lehet egyeztetni hivatali 
időben személyesen vagy telefonon. Az ide egyházadóhoz 
húsvét után küldünk majd csekket, de addig is be lehet 
fizetni a kisasztalkán található csekken vagy szemé-
lyesen az irodában vagy a sekrestyében.  

12. Püspök úr felhívását szeretném felolvasni a gyalog-
zarándoklattal kapcsolatban:  

Főtisztelendő Paptestvérek, Kedves Hívek! 

Az előző évhez hasonlóan az idei évben is kö-
zös, engesztelő, gyalogos zarándoklatra hívom 
Máriagyűdre egyházmegyém papjait és híveit.  

A gyalogos zarándoklat 2010. április 10-én 
szombaton lesz. Az útvonal megegyezik az előző 
évivel, melynek hossza kb. 20 km. Közben is lehet 
csatlakozni. Akik elfáradnak, azok számára az 
egész út során biztosítjuk az autót, valamint or-
vosi felügyeletet. A zarándoklatot Máriagyűdön 
16.00 órakor püspöki szentmise zárja.  

Buzdítom a híveket, hogy minél többen vállalják 
ezt az engesztelő zarándoklatot, családjainkért, 
egyházközségeinkért, hazánkért.  Mihály püspök 

Akik szeretnének a zarándoklaton résztvenni, jelent-
kezzenek a sekrestyében vagy a plébánián. Az útikölt-
séghez 500,- Ft hozzájárulást kérünk. 

13. Péntekenként este 5 órától keresztúti ájtatosságot 
tartunk a lelkiségek vezetésével.  

Március 12. 17.00: Házas hétvégések  

Március 19. 17.00: Jézus Szíve Család  

Március 26. 17.00: Cserkészek és Ifjúság  

Április 2. Nagypéntek, Remete 9.30: 
 Egyházközségi Képviselőtestület  

Bacsmai László, Plébános 


