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H I R D E T É S E I N K 
 2010. május 24 - 30.  

 

1. A Pünkösdi napok alatt a Máltai Szeretetszolgálat 
javára gyűjtünk adományokat, hogy segíthessenek a rá-
szorulókon. A két padtömb közötti faládikóba helyezhe-
tik el pénzadományukat, illetve a Karitász gyüjtéshez 
hasonlóan az élelmiszer adományt az Irgalmas Jézus ol-
tárnál lehet elhelyezni.  

2. Az idei egyházközségi napunk a Remetén május 29-én 
szombaton reggel ½9-től lesz. Kérjük lejelenteni a 
létszámot a sekrestyében vagy a plébánián. Jöjjünk el 
minél többen, hívjuk a lelkiségek tagjait, fiatalokat 
cserkészeket, családokat gyerekekkel együtt sok szere-
tettel várjuk.  

3. Jövő vasárnap a 11 órás szentmise keretében lesz a 
bérmálás. A bérmálkozóknak 28-án pénteken este fél 7–
kor van a próba és a gyónás.  

Vasárnap ¾11-re várjuk a bérmálkozókat, a bérmaszülő-
ket és Képviselőtestület tagjait a plébánia udvarán 
gyülekezzenek és közösen vonulunk át a templomba. A 
mise után a közösségi házban egy koccintás várjuk 
mindazokat, akik szeretnének a püspök úrral találkoz-
ni, különösen hívjuk a lelkiségek tagjait a katolikus 
intézmények vezetőit, a Rózsafüzér társulati tagokat 
és Képviselőtestületi tagokat illetve nyugalmazott ta-
gokat is. A bérmálkozóktól egy papírtálca süteményt 
kérünk, a boros gazdáktól kérünk egy kis bort a foga-
dáshoz illetve az ebédhez.  

4. Pünkösdhétfőn a Belvárosi templomban ¾9-kor és este 
fél 7 kor lesznek a szentmisék. Délelőtt 10 órakor a 
szekszárdi Kamarazenekar koncertje lesz a templomban.  

5. Június 13-án Jézus Szíve vasárnapján a Jézus Szíve 
Család szervezésben Máriagyűdre zarándokolunk Laci 
atya vezetésével. Indulás a Béla király térről reggel 
fél 9-kor. Jelentkezni a sekrestyében és a plébánián 
lehet 1.500,- forint befizetésével június 6-ig.  
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6. A pünkösdi fesztivál alatt a templom látogatható 
lesz a következő időpontokban:   

Május 23. vasárnap 14 órától 

Május 24. hétfőn  14 órától.  

7. Megjelent a Családunk egyházközségi Újság, vihető a 
kisasztalkáról. Köszönjük mindazoknak, akik írtak bele 
illetve szerkesztették.  

8. Próba üzemmódban a Belvárosi templom látogatható 
lesz a következő napokon: 

Kedden, szerdán és csütörtökön: délelőtt 10-12 óráig, 
és délután 14-16 óráig.  

A többi napokon előzetes bejelentkezés szükséges a 
templom látogatásához.  

Bacsmai László 
Plébános 


