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H I R D E T É S E I N K 
 2011. május 29 – június 5.  

 

1. A héten első szerda az esti mise után a karizmatikus 
közösség találkozója lesz a plébánián.  

Első csütörtökön csendes Szentségimádás lesz kápolná-
ban délután 1-6 között.  

2. Első pénteken délelőtt megyünk a betegkehez, reggel 
este gyóntatás a szokott módon.  

Szombaton az első szombati Rózsafüzér délután 5 órától 
lesz, mert kivételesen 6–kor kezdődik a szentmise.  

3. Kedden és szerdán a templomkupola állagának felmérés 
lesz, ehhez a templomot megfelelő módon elő kell ké-
szíteni, letakarni. Kérünk segítséget a kedd reggeli 
szentmise illetve litánia után kb. ¾8. kor.  

Emiatt a szerda reggeli és esti illetve a csütörtök 
reggeli szentmisék a Kórházkápolnában lesznek. Csütör-
tökön a reggeli szentmise után kb. ¾8-tól kérünk se-
gítséget a templomtakarításhoz, a megszokottakon kívül 
másokra is számítunk.  

4. Június 4 –én szombaton délelőtt fél 11 –kor a tria-
noni békeszerződés évfordulójáról való megemlékezés 
lesz templomukban.  

5. Jótékonysági hangverseny lesz templomunkban a svéd 
Samklang Vegyeskar előadásában június 4-én szombaton 
este 7 órakor. Ezért szeretnénk felhívni a figyelmet, 
hogy a szombati szentmise fél órával korábban este 6 
órakor kezdődik. A jótékonysági hangverseny bevételét 
a kórus a templomkupola javítására ajánlja fel. Min-
denkit szeretettel várunk, a Kórusnak köszönjük a köz-
reműködést.  

6. Jövő vasárnap június 5-én az esti szentmise alatt a 
szekszárdi Kamarazenekar és a Liszt Ferenc pedagógus-
kórus énekli a mise állandó részeit, ezért a mise egy 
kicsit hosszabb lehet. 

7. Június 25-én, szombaton lesz Pécsen a papszentelés, 
aki szeretne jönni, jelentkezzen a sekrestyében a plé-
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bánián, vagy Borbásné Margitkánál. Az útiköltség 
1.000,- Ft.  

8. Az egyházközségi napon való közreműködésért minden-
kinek köszönet. Közel 300-an vettünk részt, imáink is 
meghallgatásra találtak, mert nem esett az eső.  

Bacsmai László 
Plébános 


