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H I R D E T É S E I N K 
 2011. április 24 – május 1.  

 

1. Dr. Udvardy György megyéspüspök úr beiktatása hús-
véthétfőn lesz, mivel várnak bennünket is papokat és 
híveket egyaránt, ezért a miserend megváltozik. A Bel-
városi templomban Húsvéthétfőn reggel 8 órakor és este 
6 órakor lesznek a szentmisék. Az esti szentmise kere-
tében lesz a búzaszentelés.  

Újvárosban Húsvéthétfőn reggel fél 8-kor lesz szentmi-
se, és ennek keretében szenteljük meg a búzát. Húsvét-
vasárnap este 8 órától Batyus Tojásütő Bál elmarad.  

2. Május 7-én Máriagyűdön lesz a Medjugorje nap, amely-
re autóbuszt indítunk. Jelentkezni lehet a sekrestyé-
ben illetve a plébánián vagy Borbásnénál. Részvételi 
díj 1.500,- Ft.  

3. Május 14-én, szombaton a szokásos gyalogzarándoklat 
lesz Pécsről Máriagyűdre, ahol délután 4 órakor püspö-
ki misével zárul, amelyet az új megyéspüspök úr tart. 
Részvételi díj felnőtteknek 1.500,- Ft gyerekeknek 
800,- Ft. A ministránsoknak ingyenes. Kérjük minél ha-
marabb jelentkezni a sekrestyében vagy a plébánián.  

4. Irgalmasság Vasárnapján délután 3 órakor tartjuk az 
Irgalmasság Óráját a Közösségi Ház Kápolnájában. Sze-
retettel hívjuk a testvéreket! 

5. Május 1-én délelőtt 10 órától élőben közvetíti a Tv 
II. János Pál pápa boldoggá avatását. Róla szóló já-
tékfilm kért részben április 29-én pénteken 21.40-kor 
és 30-án 21.05–kor kezdődik.  

6. Április 28–án Csütörtökön este 6 órakor szent Mónika 
mise, szeretettel várjuk a Mónikásokat.  

7. Egyházközségünk ebben az évben is szervez zarándok-
latot a Csíksomlyói búcsúra. Az ezzel kapcsolatos meg-
beszélést 2011. május 3-án, kedden 18.30 órakor tart-
juk a Plébánián. Jelentkezni a helyszínen lehet, il-
letve előzetesen a zarándoklat szervezőinél: Simon Bé-
lánál, Posta Péternél, vagy Visontai Lászlónál. A za-
rándoklat költsége 17.000,- Ft, melyet már a helyszí-
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nen a jelentkezés leadásakor kérünk befizetni. Minden 
érdeklődőt szeretettel várunk! A zarándoklat június 8-
án szerda éjjel indul és 13-án, pünkösd hétfőn este 
érkezik vissza.  

8. A KDNP szerevezésében Dr. Kellermajer Miklós április 
28-án, csütörtökön délután 5 órakor a plébánia közös-
ségi házában tart előadást a legújabban megjelent 
könyvéről. Szeretettel várunk minden érdeklődőt.  

9. A Karitász Csoport köszöni a nagyböjti adományokat, 
amit szétosztottak a rászorulók között. Összesen 260 
kg élelmiszer gyűlt össze. Köszönjük azoknak is, akik 
pénzadománnyal támogatták a rászorulókat.  

10. Jövő vasárnaptól, május 1-től a szentmisék a belvá-
rosi templomban este fél 7-kor kezdődnek.  

11. Jövő vasárnap este fél 6–tól medjugorjei szentség-
imádás lesz.  

12. Csókay Andrásnak a gimnáziumban és a templomban 
múlt vasárnap elmondott előadása, tanúságtétele DVD-n 
korlátozott számban kapható a sekrestyében.  

13. Szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki bármivel is 
hozzájárult a húsvéti ünnepek méltó megünnepléséhez. 
Mindenkinek áldott húsvétot kívánunk.  

Bacsmai László 
Plébános 


