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H I R D E T É S E I N K 
 2010. június 20 - 27.  

 

1. Gyalogos zarándoklat indul Bátaszékről a bátai Szent 
Vér búcsúra június 27-én vasárnap reggel 6 órakor. A 
püspöki szentmise délelőtt 10 órakor lesz.  

2. Október 2-án szombaton egyházmegyei zarándoklat in-
dul a kalocsai egyházmegyébe: Hajósra, ahol püspöki 
szentmisén veszünk részt, és Kalocsára látogatunk el, 
ahol Bábel érsek atya fogadja az egyházmegye zarándo-
kait. Az útiköltség 1.500 forintba kerül. Akik szeret-
nének jönni, jelentkezzenek a sekrestyében illetve a 
plébánián.  

3. A Szent János és Pál Kórházkápolna megáldása június 
25-én, pénteken este fél 7–kor kezdődő szabadtéri 
szentmise keretében lesz. Mayer Mihály és Bíró László 
püspök urak celebrálásával. Utána lesz a városi Szent 
László napok megnyitója ugyancsak ott a kápolna előtti 
téren. 200 szék lesz, de valószínű az kevés lesz, 
ezért, akinek van kisszéke, hozza magával.  

A 250 éves évforduló alkalmából érem és külön kiadvány 
is készül, amelyeket ott a helyszínen lehet majd vásá-
rolni. Az érem ára 3.500 Ft lesz, díszdobozban 4.000 
Ft, a kiadvány 1.000 Ft-ba kerül. Ezzel is támogatjuk 
a kápolna további munkálatait. Jöjjünk el minél töb-
ben, hálát adni az eddigi munkálatokért és erőt kérni 
a további munkához.  

A kórházkápolna takarítása 23-án szerdán délután 5 
órától lesz, akik tudnak segítsenek, és hozzanak taka-
rító eszközt is.  

Pénteken az irgalmasság Rózsafűzére a reggeli mise 
előtt lesz ¾7-től, mert este 6 órakor a Belvárosi 
templomban nem lesz szentmise.  

4. A Szent László napok alkalmából a Főiskolán Tudomá-
nyos konferencia lesz Szent Lászlóról június 24–én 
csütörtök délután 2 órától és 25–én délelőtt 10 órá-
tól.  
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A Plébánia közösségi házában is a Parázsló Alapítvány 
szervezésében lesz kiállítás és előadások Szent Lász-
lóról, június 23-tól, szerdától a hét végéig.  

5. A Szent László napok alkalmából június 27-én vasár-
nap délután 2- 5 óráig véradási lehetőség lesz a Béla 
király téren parkoló Vérvételi kamionban. Aki tud, se-
gítsen és mentsen életet.  

6. Országos összefogás az árvízkárosultakért. Az adomá-
nyokat szokásosan a két padtömb közötti faládikóban 
helyezhetjük el.  

7. Az augusztus 11-16 közötti medjugorjei zarándoklatra 
még korlátozott számban lehet jelentkezni Borbásné 
Margitkánál, vagy a sekrestyében illetve a plébánián 
lehet érdeklődni. Akik jelentkeztek, kérjük majd befi-
zetni a teljes részvételi díjat. Odafelé szokásosan a 
tengerre is ellátogatunk.  

Bacsmai László 
Plébános 


