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H I R D E T É S E I N K 
 2010. április 4 - 11.  

 

1. Mindkét napon a Belvárosi templomban vasárnapi mise-
rend lesz.  

Az újvárosi templomban húsvét másnapján a 10 órás 
szentmise elmarad.  

2. Április 6-án kedden este fél 7-re várjuk a plébániá-
ra az Örömszülőket, akiknek az idén fognak házasságot 
kötni gyermekeik.  

Irgalmasság kilencedet imádkozunk az esti misék előtt, 
kedden a reggeli szentmise előtt.  

3. Irgalmasság Vasárnapján (jövő vasárnap) a ¾9-es 
szentmisét követően szentségimádást tartunk a Jézus 
Szíve Család vezetésével. Mindenkit szeretettel hí-
vunk, hogy ezen a sorsfordító napon együtt forduljunk 
az Irgalmasság Forrásához édes Hazánkért és minden ma-
gyar lelki megújulásáért.  

4. Április 10-én szombaton reggel ¾ 7-korindulnak az 
autóbuszok a máriagyűdi gyalog zarándoklatra. Akik a 
belvárosi templomban és a katolikus iskolába jelent-
keztek, azok a Béla király térről indulnak, a Kolping 
iskolások és, akik Újvárosban jelentkeztek ők a Páz-
mány térről indulnak. Mindenkit kérünk, arra a buszra 
szálljon ahová jelentkezett. Az újvárosi autóbuszban 
még van hely, tehát még lehet jelentkezni korlátozott 
számban.  

5. Taize-i zarándoklatot szerveznek Petkó Tamás atya 
vezetésével 17–26 éves fiatalok számára július 17-től 
26-ig. A részvételi díj 50 ezer forint. Jelentkezni 
lehet a sekrestyében a plébánián, és Csaba atyánál.  

6. Jövő vasárnap délelőtt fél 11-kor lesz Bátaszéken a 
felújított orgona megáldása, amelyre várják az érdek-
lődőket.  

7. A görög katolikus szentmise az idén május 1-jén 
szombaton este fél 7-kor lesz.  
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8. Ne feledkezzünk meg róla, jövő vasárnap lesznek az 
országgyűlési választások, amikor demokratikus úton 
saját szavazatunkkal tudunk beleszólni hazánk sorsának 
alakításába. Annak ellenére, hogy az utóbbi években 
volt alkalmunk csalódni a közélet vezetőiben, menjünk 
el választani és ne feledkezzünk meg arról, hogy ke-
resztény emberként olyan politikai erőt támogassunk, 
akiknek meg van az esélye arra, hogy új irányba for-
dítsák hazánk sorsát. Másokat is bíztassunk a részvé-
telre, hogy legyünk elegen ahhoz, hogy a változás be-
következhessen. Mozgáskorlátozott hozzátartozónknak 
kérjünk mozgó urnát.  

9. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki bármivel is 
hozzájárult a húsvéti ünnepek megünnepléséhez. Köszö-
nöm a kántor úrnak az énnek karnak, a sekrestyésnek és 
ministránsoknak, az áldoztatóknak, és a felolvasóknak 
a szolgálatát, a templom takarítóknak és díszítőknek a 
munkáját. Mindenkinek kívánok Áldott Húsvétot.  

Bacsmai László 
Plébános 


