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H I R D E T É S E I N K 
 2010. május 2 - 9.  

 

1. A szombati és vasárnapi szentmisék május 1-től este 
fél 7-kor kezdődnek.  

Májusi litániák az esti szentmise előtt fél 6-tól 
lesznek. Kedden reggel a mise után, szombaton pedig a 
Rózsafüzérrel együtt imádkozzák el.  

2. Vasárnap (ma) a medjugorjei szentségimádás elmarad.  

3. A héten első hétfőn délután 5 órakor a Jézus Szíve 
Család imaórája a kápolnában.  

4. Első csütörtökön délután 1-6 óra között csendes 
Szentségimádás a kápolnában.  

5. A héten első péntek gyóntatás a szokott módon, dél-
előtt megyünk a betegekhez.  

6. Szombaton, május 8-án, az esti szentmise után este 
fél 8-tól a Madrigál kórus fennállásának 45 éves év-
fordulója alkalmából koncertet tart a templomban, jó-
tékonysági céllal a most megújuló Kórház kápolna javá-
ra. Bizonyára észrevették, hogy a Kórházkápolna külső 
restaurálása folytatódik, amelyhez, nyertünk pályáza-
ton, majdnem 5 millió Ft-ot és ugyanennyi önrész kell 
hozzá. Ezért aki szeretne a kórházkápolna javára ada-
kozni, megteheti a plébánián illetve az erre a célra 
felállított perselyben a két padtömb között.  

7. Jövő vasárnap az esti szentmise után, tehát este fél 
8-tól kb. egy órás koncertet adnak Iváncsics Tamás és 
barátai a plébánia közösségi házában, ahol a legsike-
resebb énekeiket hallgathatjuk meg, és természetesen 
lesz lehetőség CD-vásárlásra is. Jöjjünk el minél töb-
ben.  

8. A kispapok javára 70 ezer Ft körül jött össze, amit 
köszönünk minden adakozónak.  

9. A első áldozás május 9-én vasárnap a ¾9–es szentmise 
keretében lesz. Kérem, az elsőáldozók hozzátartozóinak 
biztosítsuk az első padtőmben lévő helyeket. Első ál-
dozóknak gyónás és próba, május 7-én, pénteken délután 
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3 órától lesz. Gyülekező a plébánián. A szülőknek is 
lehetőségük lesz ekkor szentgyónáshoz járulni.  

10. Az idei egyházközségi napunk a Remetén május 29-én, 
szombaton lesz. Kérjük lejelenteni a létszámot, hogy 
ne legyenek átfedések, a főzés miatt kérjük a lejelen-
tésnél a részvevő családok nevét és létszámát is lead-
ni a sekrestyében vagy a plébánián.  

11. Az Első Szeretet Karizmatikus Közösség május 5-én, 
szerdán, az esti szentmise után tartja havi összejöve-
telét. Témák: a lelki nap gyümölcsei, készülődés Pün-
kösdre, beszámoló a torinói zarándoklatról. Mindenkit 
szeretettel várunk! 

12. Árpilis 23-án, megtartották Pécsen az állami álta-
lános iskolák hittanosai részére meghirdetett szavaló-
versenyt, melyre 6 gyermeket neveztünk be, két korcso-
portban.  

Az első korcsoportban az 1-3 osztályos tanulók vettek 
részt, míg a második korcsoportban a 4-6 osztályosok.  

Első korcsoport: Nagy Katalin - Szekszárd, Gyakorló 
iskola 1. osztályos tanulója első helyezett 

Második korcsoport: első helyezettje 6. osztályos 
Szanyó Veronika lett. 

A felkészítő hitoktatók Stiener Mária és Cziráki 
Györgyné Márti voltak. Köszönjük!  

Bacsmai László 
Plébános 


