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H I R D E T É S E I N K 
 2012. április 8 – 15.  

 

1. Húsvétvasárnap a ¾9–kor, 11-kor és este 6-kor is 
lesz szentmise.  

Húsvéthétfőn a Belvárosi templomba ¾9-kor és este 6 
órakor lesznek a misék.  

Húsvéthétfőn a 11 órás szentmise ELMARAD 

Újvárosban húsvétvasárnap a fél 8 –kor és délelőtt 10- 
kor lesz szentmise, amely után lesz a körmenet. Hús-
véthétfőn reggel fél 8-kor lesz szentmise. Húsvéthét-
főn a 10 órás szentmise elmarad.  

2. Április 14–én este 6 órakor görög katolikus szentmi-
se lesz, amely Bodogán László paróchus tart.  

3. Az Isteni Irgalmasság Vasárnapján (jövő vasárnap) a 
¾9-es szentmise után szentségimádást tartunk a Jézus 
Szíve Család vezetésével. Mindenkit szeretettel vá-
runk! 

4. Az egyházközségi zarándoklatunk április 14-szombaton 
lesz, de a helyszínben változás történt. Nem Budapest-
re, hanem Vácra megyünk és részt veszünk az Isteni Ir-
galmasság találkozón a Székesegyházban. Indulás szom-
baton reggel 7 órakor lesz a Béla király térről, haza-
érkezés fél 9 körül. Csak azok jelezzék, akik a hely-
szín változás miatt nem jönnének. A lelkiségi csopor-
tok vezetőit kérem, akik még nem jelezték a résztvevő-
ket, most az ünnepek alatt tegyék meg a sekrestyében. 
Étkezés önellátó módon.  

5. Április 14-én, szombaton Mohácson lesz az egyházme-
gyei sportnap, amelyre a katolikus iskolások mellett a 
hittanosok jelentekését is várjuk. Jelentkezhetnek 
Gábriel atyánál az általános és középiskolás fiatalok 
is jöhetnek ingyenesen. Indulás reggel fél 8 –kor a 
Béla király térről.  

6. Már előre hirdetjük, hogy az egyházmegyei gyalogza-
rándoklat Pécsről Máriagyűdre május 12-én, szombaton 
lesz, amelyre jelentkezni lehet a sekrestyében és a 
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plébánián. Az útiköltséghez hozzájárulásként a felnőt-
tektől 1.500,- Ft-ot a gyerekektől 800,- Ft-ot kérünk. 
A ministránsok részvétele ingyenes.  

7. A Szent József Katolikus Általános Iskolába a 
2012/2013-as tanévre beiratkozás időpontja: 2012. áp-
rilis 16-án (hétfő) 8-17 óra között, 17-én (kedd) 8-17 
óra között a beíratáshoz szükséges dokumentumokkal.  

A Szent Rita Katolikus Óvodába a beiratkozás időpont-
ja: 2012. április 18-án (szerdán) 8-17 óra között, áp-
rilis 19-én (csütörtökön) 8-17 óra között. Az óvodába 
beiratkozni a Szent József Iskolaközpont főépületében, 
az iskolában kell, Szekszárd, Garay tér 9. Szeretettel 
várjuk a Leendő Első osztályosokat iskolánkba és az 
óvodásokat óvodánkba 

8. Augusztus 31. és szeptember 2. között az idén Magyar 
országon rendezik meg a Világ Ifjúsági Találkozót a 
Genfestet, melynek jelmondata: "Építsünk hidat".  
17-30 éves fiatalok jelentkezését várják. A helyszín a 
Budapest Sportaréna. A világ minden tájáról érkeznek 
fiatalok. Az interneten is sok mindent meg tudhatunk 
róla, de április 20-án pénteken délután fél 3 órakor a 
Garay Gimnázium dísztermébe várjuk az érdeklődő fiata-
lokat, illetve este fél 6-ra a közösségi házba várjuk 
a fiatalokat. Budapestről érkezik egy kis csoport, 
akik beszélnek és lelkesítik a megjelenteket. Szóróla-
pot a hirdetőtáblán is meg lehet tekinteni, valamint 
érdeklődni is lehet a fokoláre lelkiség tagjaitól is.  

9. Keresztény szellemiségű könyvek kaphatóak a Belváro-
si Galériában (Kossuth u. 10.) 

10. Szeretném mindenkinek megköszönni a szolgálatát, 
amivel a húsvéti ünnep megünneplését segítette.  

Bacsmai László 
Plébános 


