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H I R D E T É S E I N K 
 2010. április 25 – május 2.  

 

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

2. Ugyancsak hétfőn este 6 órakor Bíró László püspök úr 
misézik és utána lesz az Alsóvárosiak közgyűlése a kö-
zösségi házban.  

3. A héten szombaton fél 6-tól első szombati ájtatosság 
lesz, amelynek keretében imádkozzák el a lorettói li-
tániát. A szombati és vasárnapi szentmisék május 1-
jétől este fél 7-kor kezdődnek.  

4. Május 1-jén szombaton reggel fél 8-kor lesz az első 
remetei mise. A kápolna takarítása kedden a reggeli 
szentmise után lesz. Fél 8-kor indulunk a templomtól.  

5. Szombaton este fél 7-kor görög katolikus szentmise 
lesz.  

6. Jövő vasárnap a medjugorjei szentségimádás elmarad.  

7. A Mustármag családi napközi bölcsődéje a Szent Rita 
katolikus óvodában nyárra és őszre szeretettel várja 
az 1 és 3 év közötti gyerekeket. Bővebb információ az 
óvoda hirdetőtábláján olvasható.  

8. Az egyházmegyei katolikus iskolák hittanversenyén a 
szekszárdi katolikus iskola a 12 csapatból a 2. helye-
zett lett. Gratulálunk a 7-8 osztályos versenyzőknek 
és köszönjük a felkészítő tanárnak Dr. Helfeinbeinné 
Janicsák Máriának a felkészítést.  

9. Mivel ma van a Hivatások világnapja, ezért gyűjtünk 
a kispapok javára a két padtömb közötti faládikóban.  

10. Előre hirdetjük, hogy az elsőáldozás május 9-én a 
¾9–es szentmise keretében lesz. A bérmálás május 30-án 
vasárnap a délelőtt 11 órás szentmise keretében lesz. 
Felhívjuk a figyelmet a buszok miatt, hogy ez a szent-
mise kb. fél órával hosszabb lesz.  
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11. Szintén előre hirdetjük, hogy az idei egyházközségi 
napunk a Remetén május 29-én szombaton lesz. Kérjük 
lejelenteni a létszámot, hogy megfelelő mennyiségű 
húst tudjunk venni. Hogy ne legyenek átfedések, ezért 
kérjük a lejelentésnél a részvevők nevét is leadni a 
sekrestyében vagy a plébánián.  

Bacsmai László 
Plébános 


