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H I R D E T É S E I N K 
 2012. április 22 – 29.  

 

1. A KÉSZ szervezésében április 24 én kedden este 6 
órakor Vida Péter az év borásza tart előadást, a kö-
zösségi házban a „Bor mint Krisztus vére” címmel. Min-
denkit szeretettel várunk.  

2. Az idei egyházmegyei gyalogzarándoklat Pécsről Má-
riagyűdre május 12-én, szombaton lesz, amelyre jelent-
kezni lehet a sekrestyében és a plébánián, jövő vasár-
napig, mert le kell adni a létszámot és a buszt meg 
kell rendelni. Az útiköltséghez hozzájárulásként a 
felnőttektől 1.500,- Ft-ot a gyerekektől 800 forintot 
kérünk. A ministránsok részvétele ingyenes, de biztos 
legyen.  

3. Április 26-án, csütörtökön este a 18 órai szentmise 
a Szent Mónikás Édesanyák miséje lesz. A szentmise 
után megbeszélést tartunk a Plébánián a május 19-i or-
szágos találkozó előkészítésével kapcsolatban. Kérjük, 
hogy minél többen vegyenek részt a megbeszélésen, mert 
a több száz fős rendezvény előkészítése és lebonyolí-
tása nagy összefogást igényel.  

Május 19-én délelőtt 9 órától lesz az országos Szent 
Mónikás találkozó. Délelőtt 11-kor a szentmisét dr. 
Udvardy György püspök úr tartja. Szeretettel várunk 
mindenkit.  

4. Április 28-án, szombaton érkezik Szekszárdra a Fel-
támadási Kereszt. Az előző évekkel ellentétben nem egy 
napig, hanem egy teljes hétig lesz Szekszárdon. Az ün-
nepélyes átadás a Belvárosi templomban az este 6 órai 
szentmise keretében lesz megtartva. A következő napok-
ban Decsre, Tolnára is elvisszük, valamint a Szent Jó-
zsef Katolikus Iskola diákjai is befogadják egy napra. 
A Keresztet május 5-én, szombaton adjuk tovább a Kalo-
csa melletti bátyaiaknak.  

5. Jövő vasárnap lesz a hivatások világnapja. Ezen a 
vasárnapon gyűjtünk a kispapok javára a két padtömb 
közötti faládikóban.  
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6. Az idei egyházközségi nap a sok program miatt, nem 
most tavasszal, hanem szeptember 29-én, szombaton lesz 
megtartva.  

7. Az idei első áldozást május 20-án, vasárnap a ¾9-es 
szentmise keretében tartjuk. A bérmálás június 3–án, 
vasárnap délelőtt 11-kor lesz. A bérmálkozók a szüksé-
ges adatlapot és a nem itt kereszteltek a keresztleve-
lüket május közepéig adják le Gábriel atyának.  

Kérem a lelkiségi vezetőket 2-3 percben foglalják ösz-
sze a csoportjaikkal kapcsolatos tudnivalókat, amit 
bérmálás utáni fogadáson kell elmondani a püspök úr-
nak.  

8. 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.  

Bacsmai László 
Plébános 


