
Belvárosi Plébánia 
Szekszárd 
Béla tér 9.  

2010. március 14. 
Nagyböjt 4. vasárnap

 
 

   
150-2010-(hh-nagybojt-4) 1/3  
 

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 Jézus Szíve Családot hogy a következő 
keresztutat tartsák meg.   

A nagypénteki keresztúthoz kérnénk jelentkezőket főleg 
az egyházközségi tagok részéről.  

2. A zalaegerszegi Medjugorje napra, amely április 24-
én szombaton lesz, még lehet jelentkezni. Az útikölt-
séghez 2.000,- Ft hozzájárulást kérünk.  

3. A nagyböjti lelkigyakorlatunk utolsó elmélkedése va-
sárnap az esti 6 órás szentmisében lesz. Előtte 5 órá-
tól gyónási lehetőség.  

4. Akik szeretnének a tavalyi évhez hasonlóan az ápri-
lis 10-i a máriagyűdi gyalogzarándoklaton résztvenni 
jelentkezzenek a sekrestyében vagy a plébánián. Az 
útiköltséghez 500,- Ft hozzájárulást kérünk.  

5. Egyházközségünk ebben az évben is szervez zarándok-
latot Csíksomlyóra, a pünkösdi búcsúra. Az ezzel kap-
csolatos megbeszélést március 17-én, szerdán 18.30 
órakor tartjuk a Plébánián. Jelentkezni a helyszínen 
lehet. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

6. Jövő vasárnap gyűjtünk a Szentföld katolikus templo-
mainak javára a két padtömb közötti faládikóban.  

7. A KÉSZ szervezésében Barna Gábor vallástörténész 
tart előadást A Magyarok Máriája Szűz Mária tisztelet 
Magyarországon címmel, március 20-án szombaton 16.30 
órától a plébánia közösségi házában. Szeretettel vá-
runk mindenkit.  

8. Ugyancsak március 20-án lesz a Karitász által szer-
vezett lelki nap a plébánián délelőtt 9 órától délután 
2-ig. A karitász munkatársakon kívül másokat is szíve-
sen várnak. Az elmélkedéseket tartja Máger Róbert pak-
si káplán.  

9. A 2010-es évet az Európai Unió a szegénység és a 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai évének 
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nyilvánította. Tudjuk, hogy a katolikus családok is 
nehéz helyzetben vannak, és anyagi gondokkal küzdenek. 
Ezért arra buzdítjuk a testvéreket, hogy szerény lehe-
tőségeikhez mérten tartós élelmiszerrel járuljanak 
hozzá a Katolikus Egyháznak a szegénység évében meg-
hirdetett akciójához. Kérjük, hozzák el a szentmisékre 
tartósélelmiszer-felajánlásukat és tegyék az Irgalmas 
Jézus oltárnál lévő Szent Antal szobornál elhelyezett 
kosárba, akimnek ez körülményesebb az a bejárat mel-
lett lévő plakáttal jelezett fali perselybe helyezheti 
el az élelmiszerre szánt adományát. Ezt megtehetik a 
jövő héten minden hétköznapi és vasárnapi szentmisén. 
Adományaikat a karitász juttatja majd el a rászorulók-
hoz.  

10. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, a Magyaror-
szági Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus 
Egyház a 2010. évi parlamenti választásokon való rész-
vételre hív fel minden jóakaratú embert. Ha komolyan 
vesszük állampolgári felelősségünket, négyévente nem-
csak lehetőségünk, hanem kötelességünk is, hogy dönté-
sünkkel tudatosan befolyásoljuk hazánk életét, minden-
napi boldogulásunk lehetőségét. A jelenlegi aggasztó 
társadalmi és gazdasági helyzetben különösen is fon-
tosnak tartjuk, hogy körültekintően a jelöltek célki-
tűzéseit megismerve döntsünk. Javasoljuk, hogy a kü-
lönböző pártok és jelöltjeik programjában azokat az 
elemeket keressük, amelyek a társadalom alapvető ösz-
szetartó erőinek - a családnak, a helyi közösségeknek 
és egész nemzetünknek - életét és fejlődését segítik. 
Meggyőződésünk, hogy jelen elesettségünkön csak fele-
lős, értékek alapján gondolkodó és cselekvő áldozat-
vállalással tudunk segíteni. Ezért kérünk mindenkit: a 
hangzatos kampányígéretek és indulatos kommunikációs 
megoldások mögé nézve olyan jelöltet, jelölteket támo-
gasson, akik személyiségükben és elkötelezettségükben 
is annak reménységét hordozzák, hogy Magyarországon 
erősödhet a jogállamiság, csökkenhet a korrupció, nö-
vekedhet az egymás iránti bizalom. Reméljük, hogy mind 
a választás menete, mind a választás végeredménye 
mindannyiunk épülését és erősödését szolgálja.  
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11. Péntekenként este 5 órától keresztúti ájtatosságot 
tartunk a lelkiségek vezetésével.  

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 


