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H I R D E T É S E I N K 
 2011. május 1 - 8.  

 

1. A héten első hétfő délután 5 órakor a Jézus Szíve 
Család imaórája lesz a kápolnában délután 5 órától.  

Első szerdán az első szeretet karizmatikus közösség 
várja tagjait a mise utáni találkozóra, a plébániára.  

Első csütörtökön délután 1 órától csendes Szentségimá-
dás a kápolnában, adjunk hálát az új püspök atyáért és 
imádkozzunk érte, hogy bölcsen vezesse egyházmegyén-
ket.  

2. Húsvéthétfői beiktatását követően első hivatalos út-
ján pénteken Szekszárdra látogatott Dr. Udvardy György 
pécsi megyéspüspök, aki a helyi plébánia közösség és a 
hívek életéről, illetve a katolikus egyház által fenn-
tartott oktatási intézmények működéséről tájékozódott.  

A püspök úr látogatást tett a városházán is, ahol Hor-
váth István polgármester fogadta, majd közösen leszö-
gezték, hogy fontosnak tartják a szekszárdi katolikus 
iskola működtetését. A pécsi egyházmegye és a város 
első embere május közepén ismét egyeztet a folyamatban 
lévő kérdésekről, így többek között a Garay téri isko-
laépület ügyének megnyugtató rendezéséről.  

3. Első pénteken a szokott időben gyónási lehetőség, 
délelőtt megyünk a betegekhez.  

4. Első szombaton Ünnepélyes Rózsafüzér délután 5 órá-
tól.  

5. Május 2-től délután fél 6-tól májusi litánia lesz a 
templomban.  

6. Május 4-én, szerdán a reggeli szentmise után takarí-
tás lesz a Remetén. Kérünk segítséget, mert a szombat 
reggeli szentmisék már a Remetén lesznek reggel fél 8–
kor Kórházkápolna helyett.  

7. Május 7-én Máriagyűdön lesz a Medjugorje nap amelyre 
reggel 7 órakor indulunk a Béla király térről.  
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8. Május 14-én szombaton a gyalogzarándoklatra egy busz 
megtelt. Akik ezután jelentkeznek, azok csak akkor me-
hetnek, ha legalább 40 fő összejön a következő buszra. 
Részvételi díj felnőtteknek 1.500,- Ft gyerekeknek 800 
Ft, ministránsoknak ingyen.  

9. Irgalmasság Vasárnapján/ma délután 3 órakor tartjuk 
az Irgalmasság Óráját a Közösségi Ház Kápolnájában. 
Szeretettel hívjuk a testvéreket! 

10. Egyházközségünk ebben az évben is szervez zarándok-
latot a Csíksomlyói búcsúra. Az ezzel kapcsolatos meg-
beszélést május 3-án, kedden 18.30-kor tartjuk a Plé-
bánián. Jelentkezni a helyszínen lehet. A zarándoklat 
költsége 17. 000, - Ft, melyet már a helyszínen a je-
lentkezés leadásakor kérünk befizetni. Minden érdeklő-
dőt szeretettel várunk! A zarándoklat június 8-án 
szerda éjjel indul és 13-án pünkösd hétfőn este érke-
zik vissza.  

11. Népművészek a Kupoláért kiállítás lesz a közösségi 
házban. Május 7-én délután 5 órakor lesz a megnyitó, 
és megtekinthető május 8-án vasárnap délelőtt 10 órá-
tól délután 6 óráig. A népművészek eladásra is fel-
ajánlottak különféle munkákat, amellyel a Kupola hely-
reállítását támogathatjuk. Köszönet a szervezésért 
Apátiné Anna néninek. Illetve köszönjük a népművészek 
felajánlását, és varrószakkör munkáját.  

12. A mai vasárnaptól, május 1-jétől a szombat - vasár-
napi szentmisék a belvárosi templomban este fél 7-kor 
kezdődnek.  

13. Vasárnap (ma) este fél 6–tól medjugorjei szentség-
imádás lesz.  

Bacsmai László 
Plébános 


