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H I R D E T É S E I N K 
 2011. június 19 - 26.  

 

1. Június 24-én, pénteken este fél 7–kor kezdődik a 
Kórházkápolna búcsúi szentmiséje szabadtéren. A mise 
fő celebránsa Bíró László püspök úr lesz. Utána a 
Szent László napok megnyitója következik. Eső helyszín 
a Belvárosi templom.  

Akik szeretnének a kápolna rendrakásában, takarításban 
segíteni, azok jöjjenek el Csütörtökön délután 5 órára 
a kápolnába. 

2. Jövő vasárnap az Úrnapi körmenetre kérjük az elsőál-
dozó és első gyónó lányokat, hogy fél 9-től a plébáni-
án vegyék fel a fehér ruhát és abban szórják a szirmo-
kat. Természetesen a kisebb lányok, saját ruhájukban 
szintén részt vehetnek a sziromszórásban.  

A lelkiségeket kérem, hogy a szokott módon készítsék 
el az Úrnapi Oltárokat.  

3. Június 25-én, szombaton lesz Pécsen a papszentelés, 
amelyre reggel fél 9-kor indulunk a Béla király tér-
ről. Azok a ministránsok, akik a táborban részt vesz-
nek, jöhetnek velünk. Illetve jelentkezzenek azok a 
ministránsok, akik szeretnének jönni a papszentelésre.  

4. A hagyományos gyalogzarándoklat Pécsre a papszente-
lésre június 24-én, pénteken indul. A busz 15, 50 –kor 
indul Mecseknádasdra, ahonnan kezdődik a gyaloglás. 
További információ és jelentkezési lehetőség a hirde-
tőtáblán olvasható.  

5. Medjugorjei zarándoklatra megyünk június 27-én hétfő 
estétől július 2-ig, szombatig. Még korlátozott szám-
ban lehet jelentkezni Borbásné Margitkánál, vagy a 
sekrestyében illetve a plébánián. Indulás június 27-én 
hétfőn este 8 órakor, gyülekezés fél 8-tóla Gemenc 
parkolóban.  

6. Július 3-án, vasárnap a 11 órás szentmisét Dr. Szé-
kely János püspök úr tartja a cigány testvérek részvé-
telével. Természetesen másokat is szeretettel várunk.  
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7. Ugyanezen a napon július 3-án, vasárnap délután 5 
órától a Közösségi házban lesz levetítve a Péter és 
Néró című film, amelynek főszerepelője és írója 
Iváncsits Tamás. A belépés díjtalan, a helyszínen DVD 
vásárlásra lesz alkalom.  

Bacsmai László 
Plébános 


