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H I R D E T É S E I N K 
 2011. április 3 – 10.  

 

1. A héten első hétfő reggel ¾ 8-kor a katolikus isko-
lások miséje lesz, délután 5 órakor a kápolnában a Jé-
zus Szíve Család imaórája lesz.  

Első szerdán a karizmatikus közösség találkozója a mi-
se után a plébánián.  

Első csütörtökön délután 1-és 6 óra között csendes 
szentségimádás lesz a kápolnában, ajánljuk fel egyház-
megyénkért, a leendő új megyéspüspökért.  

2. Házashétvégés nagyböjti találkozó lesz Pakson a ka-
tolikus iskolában, vasárnap/ma délután 3 órától. Sze-
retettel várjuk a hétvégés párokat.  

3. A karitász céljára szánt adományokat az Irgalmas Jé-
zus oltárnál helyezhetik el a testvérek vasárnap es-
tig. Akinek egyszerűbb a pénzadomány a Szent Antal 
perselybe helyezheti az erre a célra szánt összeget. A 
Jó Isten fizesse meg , minden jó szándékú adakozónak.  

4. Jövő vasárnap a szentföld katolikus templomainak 
megsegítésére gyűjtünk a két padtömb közötti faládikó-
ban.  

5. Az idei nagyböjti lelkigyakorlatot Ocsovai Gácián 
ferences atya tartja Zalaegerszegről. A péntektől va-
sárnapig tartó lelkigyakorlat alatt minden nap délután 
5 órától lesz gyóntatás. Az esti 6 órás szentmise ke-
retében lesznek a lelkigyakorlatos beszédek. Kérem 
használjuk ki a lehetőséget a húsvéti szentgyónás el-
végzésére. Jöjjünk el minél többen már az első napra 
is.  

Szombaton április 9-én délelőtt 9 órától, lesz az első 
gyónó gyerekek első gyónás és az elsőáldozó gyerekek 
húsvéti gyónásának elvégzése. Gyülekezés és bevezető 
elmélkedés a közösségi házban, gyóntatás a templomban 
lesz. A nagyobb gyerekek délelőtt 10 óra után szintén 
elvégezhetik húsvéti gyónásukat.  
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6. Bizonyára többen értesültek róla, hogy szerdán este 
Lendvai István apát úr otthonában csendesen elhunyt. A 
temetési gyászmiséje az Újvárosi templomban lesz ápri-
lis 6-án, szerdán 12 órakor, és utána onnan kísérjük 
az újvárosi temetőbe ahol a szülei sírjában lesz elte-
metve. Imádkozzunk érte, és akik el tudnak jönni jöj-
jenek el, minél többen , hiszen ő Szekszárd szülötte 
volt.  

7. Kérjük azon betegek nevét és címét bejelenteni a 
sekrestyében vagy a plébánián, akik szeretnének hús-
vétra gyónni –áldozni.  

8. Az idei egyházmegyei hittanverseny 8. osztályban I. 
helyezést ért el Kiss Norbert. Hitoktatója Czirákiné 
Márta néni.  

A 2. osztályosok közül Nagy Kata 3. helyezést ért el, 
hitoktatója Stiner Mária. A helyezetteknek és a többi-
eknek is gratulálunk. A hitoktatónők munkáját köszön-
jük.  

9. Már előre hirdetjük, hogy a Családok évének követke-
ző rendezvénye április 17 –én két hét múlva, vasárnap 
délután 4 órakor lesz a Garay gimnázium dísztermében. 
Az előadó. Dr. Csókay András idegsebész. Az előadás 
címe: Felelősségünk gyermekeink hitéletében.  

10. Az iskolai beiratkozás ideje április 11 - 12-én, 
jövő hétfőn és kedden lesz egész nap. Kérjük a katoli-
kus szülőket, hogy írassák be iskolánkba gyermekieket, 
ahol a tudás mellett, keresztény nevelésben is része-
sülnek.  

11. A decsi katolikus egyházközség szeretettel hív min-
denkit az IMPERFECTUM együttes zenés nagyböjti áhíta-
tára! Belépés díjtalan! Időpont: 2011. április 9. 
szombat 17 óra Helyszín: Decsi katolikus templom. Az 
áhitat után cd vásárlási lehetőség lesz 

12. A keresztúti ájtatosságok ezentúl péntekenként ne-
gyed órával később 17 óra 15-kor kezdődnek a lelkiségi 
csoportok vezetésével az alábbiak szerint: 

Április 8. Házashétvégések 

Április 15. Ifjúság: Szikra, Antióchiások, Cserkészek 
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Április 22, 9. 30 - Remete: Egyházközségi tagok 

Bacsmai László 
Plébános 


