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H I R D E T É S E I N K 
 2010. április 11 - 18.  

 

1. Irgalmasság Vasárnapján (ma) a ¾9-es szentmisét kö-
vetően szentségimádást tartunk a Jézus Szíve Család 
vezetésével. Mindenkit szeretettel hívunk, hogy ezen a 
sorsfordító napon együtt forduljunk az Irgalmasság 
Forrásához édes Hazánkért és minden magyar lelki meg-
újulásáért. Ne felejtkezzünk meg elmenni, szavazni.  

2. Április 11-én a 11 órás szentmisét a tervek szerint 
Böjte Csaba ferences atya tartja, a misén fellép az ő 
kórusa.  

3. Április 13-án kedden délután 5 órakor fatimai imaóra 
lesz a templomban. Utána nem lesz szentmise.  

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

5. 2009 után ismét érinti városunkat a Feltámadási Me-
net. Szekszárdra a sárbogárdiak hozzák el a Feltámadá-
si Jelvényt április 15-én csütörtökön. Az átadás az 
este 6 órai szentmisén lesz. A szentmise után azonnal 
továbbvisszük Bátaszékre, ahonnan másnap reggel fél 8-
kor visszahozzák azt a Szent József Katolikus Iskolá-
ba. Péntek délután fél 3 órakor az iskola diákjai és 
Szekszárd város polgárai kerékpáron viszik tovább a 
Feltámadási Jelvényt a Szent László hídhoz, ahol átad-
ják azt a Dusnokiaknak. A kerékpáros menetre minél 
többen jöjjünk el. A Feltámadási Menet végcélja a 
Csíksomlyói búcsú.  

6. Iskolai beíratás lesz a Szent József Katolikus Álta-
lános iskolában (Garay tér 9) április 12-én hétfőn és 
13-án kedden reggel 7 órától este 6 óráig. Kérjük a 
katolikus szülőket, hogy írassák be gyermekeiket isko-
lánkba, ahol a tudás mellett megkapják a keresztény 
hit és erkölcs alapjait. Iskolánkból nagy hírnévvel 
rendelkező világi és egyházi középiskolákban is nagyon 
jól megállják a helyüket diákjaink.  
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Óvodai beíratás 14-én és 15-én egész nap lesz a kato-
likus óvodában a Kecskés Ferenc utcában.  

7. Fitt Tamás fotókiállítása nyílik a Szent József Ka-
tolikus Iskola folyosóján április 14-én szerdán dél-
után 5 órától.  

8. A katolikus iskola szülők–nevelők locsolóbálja ápri-
lis 16-án pénteken este 7 órakor kezdődik a plébánia 
közösségi házában, amelyre szeretettel várjuk az isko-
lába frissen beiratkozott tanulók szüleit is. Támogató 
jegyek 500 Ft-os áron vásárolhatók az iskola gazdasági 
irodájában.  

Bacsmai László 
Plébános 


