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H I R D E T É S E I N K 
 2010. április 18 - 25.  

 

1. A zalaegerszegi medjugorje napra szombaton április 
24-én, reggel ¾6-kor indulunk a Béla király térről. 
Napi élelemről a magunk számára gondoskodjunk, és a 
szervezők kérik, hogy süteményt kérnek a közösbe adni, 
ahogy ez nálunk is volt. Hazaérkezés este 8 óra után.  

2. A csíksomlyói zarándoklattal kapcsolatos megbeszé-
lést április 21-én, szerda este fél 7-kor tartjuk a 
Plébánián. Ekkor véglegesítjük a résztvevők névsorát. 
Minden jelentkező hozza magával 16.500 forintos rész-
vételi díjat.  

3. A KÉSZ szervezésben a következő előadás április 23-
án pénteken este fél 7–kor a lesz a plébánia közösségi 
házában: Gilly Gyula és Szilvácsku Zsolt: Hazánk újjá-
építése emberközpontú politikával – címmel. Mindenkit 
szeretettel várunk.  

4. Jövő vasárnap búzaszentelés a 11 órás szentmise ke-
retében lesz, amikor imádkozunk kedvező időjárásért és 
jó termésért.  

5. Elsőáldozók szüleinek értekezlet és az első áldozási 
ruhák kiosztása lesz április 26-án hétfőn délután 5 
órakor a közösségi házban, ahová várjuk a kedves szü-
lőket.  

6. Ismét Takaró Mihály lesz a vendége az április 19-ei 
Léleképítőnek, ahol a neves irodalomtörténész a mél-
tatlanul elfeledtetett Hercegh Ferenc Nobel díjra ja-
vasolt író fejedelmünkről tart-eddigi gyakorlatnak 
megfelelően – lebilincselő előadást. Helyszín - idő-
pont: Szekszárd Babits Mihály Művelődési Ház 2010. 04. 
19. hétfő este 18 óra 

7. Most szombaton volt Pécsett az egyházmegyei hittan-
verseny, ahol diákjaink szép eredményeket értek el.  
Rajz verseny: (Téma: II. János Pál pápa és a gyerekek)  
2. hely: Grúber Mátyás 2. osztályos Babits iskola 
3. hely: Kiss Dorina 2. osztályos Dienes iskola 
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II. János Pál pápa életéről: (7-8. osztályosok) 
1. hely: Kiss Norbert 7. osztályos Dienes iskola 
3. hely: Pázmándi Patrik 7. osztályos Babits iskola  

Bacsmai László 
Plébános 


