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H I R D E T É S E I N K 
 2012. március 18. – 25.  

 

1. Amint már hirdettük, örömszülő találkozót tartunk az 
idén házasulandó fiatalok szüleinek, március 20- án 
kedden este fél 7-kor a plébánia közösségi házában. A 
nem nálunk készülő jegyesek szüleit is szeretettel 
várjuk, hogy az új élethelyzetre felkészülhessenek.  

2. Vasárnap estig a főbejárattól jobbra az Irgalmas Jé-
zus oltárnál lehet elhelyezni a szegényeknek szánt 
tartós élelmiszert. Akinek kényelmesebb forma a pénz-
beli segítés, annak lehetősége van, hogy a Szent Antal 
perselybe elhelyezze az adományát.  

3. Jövő vasárnap a szentföld katolikus templomainak 
megsegítésére lesz országos gyűjtés. A két padtömb kö-
zötti faládikóba helyezhetik el adományaikat erre a 
célra.  

4. Az idei nagyböjti lelkigyakorlat március 23-tól 25–
ig, péntektől vasárnapig tart. Minden este 5 órától 
gyónási lehetőség a 6 órás misén lesz a lelkigyakorla-
tos beszéd. Vezeti Marton Zsolt gödi plébános. Kérem 
jöjjünk el a pénteki első napra is, és elsősorban az 
első padtőmben fogaljunk helyet.  

Az újvárosban szombaton este és vasárnap mindkét mise 
előtt és alatt is lesz lehetőség elvégezni a szentgyó-
nást.  

5. Az első gyónóknak első gyónás az elsőáldozóknak a 
húsvéti gyónás elvégzése szombaton március 24–én dél-
után 3 órától. Gyülekező a közösségi házban. A felsős 
gyerekeket fél 5-re várjuk a templomba, a bérmálkozók-
nak pedig szombaton este fél 8-tól tart egy kis elmél-
kedést a lelkigyakorlatot vezető atya, és utána elvég-
zik a húsvéti gyónást. Ahhoz, hogy az idén járulhassak 
a bérmálás szentségéhez, fontos, a rendszeres szentmi-
sére járás és a gyónás – áldozás.  

6. Kérem bejelenteni a sekrestyében vagy a plébánián 
azon a betegeket, akik szeretnének húsvétra gyónni, 
áldozni. Hozzájuk március 30-án délelőtt megyünk az 
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elsőpéntekes betegekkel együtt, mert az első péntek 
pont nagypéntekre esik.  

7. Virágvarárnapi passió a fiataloknak Pécsen a Tettyén 
virágvasárnap délutánján jelentkezni a Gábriel atyánál 
lehet, este 7–kor pedig hagyományosan a bátaszéki pas-
sió is meg lesz tartva.  

8. A nagypénteki keresztútra kérünk jelentkezőket a 
sekrestyében. A Hazáért való keresztutat fogjuk monda-
ni, amit majd virágvasárnap lehet átvenni a sekrestyé-
ben.  

9. A keresztutak rendje. Péntekenként délután 5 órakor: 

Március 23.: Házashétvégések 

Március 30.: Ifjúság és a Cserkészek 

Április 6.: Nagypéntek 9.30–kor a Remetén, egyházköz-
ségi képviselők 

Bacsmai László 
Plébános 


