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H I R D E T É S E I N K 
 2011. június 26 – július 3.  

 

1. Medjugorjei zarándoklatra megyünk június 27-én hétfő 
estétől július 2-ig szombatig. Indulás június 27-én 
hétfőn este 8 órakor, gyülekezés fél 8-tól a Gemenc 
parkolóban.  

2. Csütörtökön este 6 órakor Szent Mónikás édesanyák 
havi közös szentmiséje lesz. Szeretettel várunk min-
denkit.  

3. A héten első péntek. Gyónási lehetőség a misék előtt 
esetleg utána, de alatta nem lesz. Délelőtt betegellá-
tás a szokott módon.  

4. Szombaton első szombati ájtatosság kezdődik fél 6-
tól.  

5. 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.  

6. Ugyanezen a napon július 3-án vasárnap délután 5 
órától a Közösségi házban lesz levetítve a Péter és 
Néró című rock opera, amelynek főszerepelője és írója 
Iváncsits Tamás. A belépés díjtalan, a helyszínen DVD- 
vásárlásra lesz alkalom. Ezért a medjugorjei Szentség-
imádás elmarad.  

7. Július 1-én, Jézus Szentséges Szívének ünnepén köz-
vetlenül a reggeli szentmise után tartjuk a Jézus Szí-
ve Család szentségimádási óráját a Közösségi Ház ká-
polnájában. Az első hétfői szentségimádás elmarad. Kü-
lönösen ajánljuk fel ezt az imaórát a gyémántmisés 
Szentatyáért.  

8. Jövő vasárnap Péter fillérek gyűjtés a Szentatya kü-
lön kiadásaira, amellyel segíti a bajba jutott népe-
ket.  

9. Betegség miatt bajba került erdélyi származású, de 
Magyarországon élő házaspárnak gyűjtünk ezen a hétvé-
gén a két padtömb közötti faládikóban. A férj agyvér-
zés következtében lebénult és most ahhoz kérnek segít-
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séget, hogy ki tudják fizetni a lakbért. A legkisebb 
adománynak is örülnek.  

10. Már előre hirdetjük, hogy Mága Zoltán hegedűművész 
a Belvárosi templomban is koncertet ad a 100 templom 
koncertsorozat keretében a Belvárosi templom restaurá-
lására illetve a Gyakorló Iskola tehetséges tanulóinak 
megsegítésére. Támogató jegy 2.500,- forintos áron 
többek között kapható mindkét plébánián illetve temp-
lomban. A koncert ideje augusztus 9-én kedden este 7 
órakor kezdődik. Bővebb információ a hirdetőtáblán ol-
vasható.  

11. Szeretnénk megköszönni Mátis Andrásnak és a svéd 
Kórusnak illetve a Gagliarda kórusnak, akik június 4–
én tartottak a templomunkban jótékonysági hangversenyt 
és a bevételt a Kupola megsegítésére ajánlották fel, 
ami 51.260,- Ft volt. Minden adakozónak is köszönjük.  

12. Felhívjuk a testvérek figyelmét, hogy jövő vasár-
naptól az Újvárosi templomban csak fél 8–as szentmise 
lesz. A Belvárosi templomban kivételesen meg lesz 11 
órakor a püspöki cigánymise, de utána a Remetei búcsú 
után szeptember 11-én lesz újra a régi miserend.  

Hétköznap pedig Augusztus 20-ig: Hétfőn este, Kedd 
reggel, Szerda este, Csütörtökön este, Pénteken reg-
gel, Szombat változatlan 

13. Az előző évi hajósi egyházmegyei zarándoklat pozi-
tív tapasztalatai alapján hívunk mindenkit július 9-én 
Bátára, ahol eucharisztikus lelki napot tartunk a püs-
pök atya vezetésével. Erre kérjük a plébániák jelent-
kezését. Aznap reggel a megyés püspök úr vezetésével 
gyalogos zarándoklat is indul, amelyhez bárki csatla-
kozhat. Indulás a bátaszéki templomtól 6.30-kor. Az  
út kb. 8 km sík terepen, 2,5 - 3 óra. A menethez ke-
rékpárral is lehet csatlakozni. Minden gyalogos zarán-
dok hozzon magával elegendő ivóvizet, nap ellen sap-
kát, illetve esőkabátot. Egyénileg van az oda utazás, 
de kérjük jelezzék a sekrestyében vagy a plébánián, 
hogy le tudjuk jelenteni 

14. Utoljára hirdetjük, hogy lengyelországi zarándokút-
ra lehet jelentkezni. Július 25-29-ig, 4 éjszaka, 4 
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reggeli és 4 vacsora, és az útiköltség 50.000,- Ft. 
Jelentkezni lehet a plébánián a sekrestyében és Bor-
básné Margitkánál. A belépőkre külön kell zlotyit vál-
tani. Bővebb információ a hirdetőtáblán olvasható.  

15. Bizonyára már többen értesültek arról, hogy Püspök 
úr Ravasz Csaba atyát felmentette a szekszárdi lel-
készség alól, és tolnai plébánossá nevezte ki. Helyet-
te Barics Gábriel újmisést kaptuk meg káplánnak. To-
vábbá a teveli plébániát a hozzá csatolt falvakkal is 
Szekszárdhoz csatolta, azzal, hogy Mayer Mihály püspök 
úr ezeknek a lelkipásztori ellátását végzi. Kérem 
imádkozzanak mindannyiunkért, hogy a ránk váró felada-
tot bölcsen és erős lélekkel tudjuk megvalósítani.  

Bacsmai László 
Plébános 


