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H I R D E T É S E I N K 
 2011. május 15 - 22.  

 

1. Ma gyűjtünk a kispap nevelés céljaira a két padtömb 
közötti faládikóban.  

2. Népművészek a Kupoláért kiállítás megszervezését kö-
szönjük Apátién Anna néninek. Illetve köszönjük a nép-
művészek felajánlását, és varrószakkör munkáját. Közel 
70 000 Ft jött össze ebből a Kupolára. A plébánián még 
a megmaradt népművészeti tárgyak megvásárolhatóak. Kö-
szönjük Eckert Józsinak a paravánok szállítását.  

3. A családok éve rendezvénysorozat keretében Boldog 
II. János Pál pápáról szóló játékfilmet tekinthetünk 
meg a plébánia közösségi Házban. A tévében levetített 
két résznek a folytatása, a Szentatya pápaságáról 
szól, nagyon megható és szép film. Vasárnap/ma május 
15-én délután 3 órától tart kb. 6 óráig, utána odaér-
hetünk az esti misére.  

4. Május 21-én, szombaton délelőtt 9órától lesz az el-
sőáldozóknak próba és gyóntatás. Erre az egyik szülő 
kísértje el gyermekét. A próba alatt szülők illetve 
hozzátartozók számára van gyónási lehetőség.  

Előáldozás jövő vasárnap a ¾9-es szentmise keretében, 
utána rövid fényképezési lehetőség, majd agapé a plé-
bánián. Gyülekezés vasárnap fél 9-től a plébánia udva-
rán a szülőkkel együtt.  

5. Azok számára kik jövőre lesznek 9-10-ikesek, esedé-
kes lesz a bérmálkozás. Jó lenne, ha péntekenként dél-
után 3 órától járnának hittanra a plébánián.  

6. Az idei Egyházközségi nap a Remetén május 28-án, 
szombaton délelőtt 9 órától lesz. Kérem a jelentkezé-
seket létszámmal leadni jövős vasárnap estig, a hús-
rendelés miatt. A főzéshez a plébánia biztosítja a 
húst, a többit azoknak kell hozni, akik főznek. Szere-
tettel várjuk a családokat a családok éve alkalmából 
különösen. Esőhelyszín a katolikus iskola.  

7. Május 21-én, szombaton. 10 óra 15-re érkeznek hoz-
zánk Pécsről az "Együtt az Életért Közhasznú Egyesü-
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let" tagjai. Ismertetik szolgálatukat, melyet a vál-
ságban lévő kismamák érdekében fejtenek ki. Kb. 13 
óráig tart a találkozó a belvárosi plébánia egyik ter-
mében. Az érdeklődők jelentkezzenek Vereckeiné Piros-
kánál.  

8. Május 19-én, csütörtökön 16 órakor a Katolikus isko-
la tanulói kulturális bemutatót tartanak az iskola 
tornatermében, melyet a tanulók rajzaiból, munkáiból 
készült folyosógaléria megnyitó követ. Mindenkit sze-
retettel várnak. Ugyanezen a napon 8 órától 17 óráig a 
Szent Gellért Kiadó könyvvásárt tart az iskola kapual-
jában.  

9. A 100 templomi koncertsorozat keretében Mága Zoltán 
hegedűművész lép fel a decsi katolikus templomban 
2011. június 9-én, csütörtök este 19 órakor. Támogató-
jegy 2.000,- Ft-ba kerül, mellyel a decsi sportegyesü-
letet támogatjuk. Jegyek megvásárolhatók hétfőtől a 
szekszárdi plébánián és a katolikus iskolában.  

Bacsmai László 
Plébános 


