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H I R D E T É S E I N K 
 2012. április 15 – 22.  

 

1. Az Isteni Irgalmasság Vasárnapján (ma) a ¾9-es 
szentmise után szentségimádást tartunk a Jézus Szíve 
Család vezetésével. Mindenkit szeretettel várunk! 

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

 

3. A Szent József Katolikus Általános Iskolába a 
2012/2013-as tanévre beiratkozás időpontja:2012. ápri-
lis 16-án (hétfő) 8 17 óra között, 17-én (kedd) 8 és 
17 óra között. A beíratáshoz szükséges dokumentumok-
kal.  

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

4. Augusztus 31. és szeptember 2. között az idén Magyar 
országon rendezik meg a Világ Ifjúsági Találkozót a 
Genfest-et, 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 fia-
talokat 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.  
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Sok szeretettel várjuk a már megbérmált fiatalokat is, 
és bérmálkozóknak is ezen a pénteken a hittanórájuk, 
nem fél 6–tol lesz, a találkozón való részvétel kere-
tében.  

5. A pünkösdi csíksomlyói zarándoklattal kapcsolatos 
megbeszélést április 25-én, szerdán este fél 7-kor 
tartjuk a plébánia közösségi házában. Kérjük, hogy aki 
eddig előzetesen jelentkezett, az jelenlétével és a 
helyszínen 20.000,- Ft/fő részvételi díj befizetésé-
vel erősítse meg részvételi szándékát.  

6. Szomorúan tudatjuk, hogy Főglein József egyházközsé-
gi tagunk, a türelemmel viselt betegség után szentsé-
gekkel felkészítve nagyszombaton az örök hazába költö-
zött. Gyászmiséje április 20-án, pénteken délután 5 
órakor lesz a Belvárosi templomban, a temetése pedig 
21-én, szombaton délután 1 órakor az Alsóvárosi teme-
tőben lesz. A gyászoló családnak kifejezzük részvétün-
ket.  

7. Vasárnap (ma) délután fél 3-tól a Házas hétvégések 
Régiós találkozója lesz a plébánián a Tartományi ta-
lálkozóval egybekötve, ahová szeretettel várjuk a hét-
végés párokat.  

Bacsmai László 
Plébános 


