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H I R D E T É S E I N K 
 2012. április 29 – május 6.  

 

1. Az idei egyházmegyei gyalogzarándoklat Pécsről Má-
riagyűdre május 12-én, szombaton lesz, 2 busszal me-
gyünk, jelentkezni addig lehet, amíg a buszok meg nem 
telnek, legkésőbb vasárnap estig. Az útiköltséghez 
hozzájárulásként a felnőttektől 1.500,- Ft-ot a gyere-
kektől 800,- Ft-ot kérünk. A ministránsok részvétele 
ingyenes, de biztos legyen.  

2. A Feltámadási Keresztet május 1-én, ked-
den kerékpáros zarándoklattal visszük Decsre. Indulás 
reggel 9 órakor a Plébánia elől. A keresztet másnap, 
szerda reggel a decsiek hozzák vissza a Szent József 
Katolikus iskolába. Onnan május 5-én szombat reggel 9 
órakor szintén kerékpáros zarándoklattal visszük to-
vább a Szent László hídhoz, ahol átadjuk azt a bátyai-
aknak. A kerékpáros zarándoklatokra elsősorban 6 és 99 
év közötti korosztályok jelentkezését várjuk a hely-
színeken az indulások időpontjáig.  

3. Vasárnap (ma) van a hivatások világnapja. Ezen a va-
sárnapon gyűjtünk a kispapok javára a két padtömb kö-
zötti faládikóban.  

4. Az idei első áldozást május 20-án vasárnap a ¾9-es 
szentmise keretében tartjuk. Az elsőáldozók szüleinek 
május 7-én délután 5 órakor lesz szülői értekezlet a 
plébánián, amikor el elehet vinni az első áldozási ru-
hát is.  

5. Ma az esti szentmise keretében lesz a búzaszentelés.  

6. Májusban litániát tartunk hétfőtől péntekig. Kedden 
a reggeli szentmise után, a többi hétköznapon este fél 
6 –tol lesz. Jöjjünk minél többen a Szűzanyát köszön-
teni.  

7. Május első szombatjától a szombat reggeli szentmisék 
már a Remete kápolnában lesznek. A Remete kápolna ta-
karítása csütörtökön május 3-án a reggeli mise után 
lesz, akik tudnak, jöjjenek el.  
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8. Jövő szombattól, tehát május 5-től a szombati és va-
sárnapi esti szentmisék este fél 7–kor kezdődnek 

A héten első szerda a karizmatikus közösség havi ta-
lálkozója a plébánián az esti mise után. A téma a 
Szűzanya tisztelete, tarja Gábriel atya.  

Csütörtökön első csütörtöki szentségimádás délután 1 
órától a kápolnában.  

Első pénteken megyünk a betegekhez, reggel, este gyón-
tatás a szokott módon.  

Szombaton fél 6–tól első szombati ájtatosság.  

Jövő vasárnap fél 6–tól medjugorjei szentségimádás.  

9. A katolikus iskolák közti egyházmegyei hittanver-
senyt, amelyet csütörtökön, Pakson rendeztek, a mi is-
kolánk tanulói nyerték meg. A Szent József Katolikus 
Általános Iskolából indult 5 főből álló csapat ELSŐ 
helyezést ért el. Felkészítő tanáruk: Dr. Helfenbeinné 
Janicsák Mária volt, akinek köszönjük áldozatos munká-
ját és az eredményes felkészítést. Az első helyezett 
csapat tagjai pedig Guld Csenge, Szabó Ramóna, Szegedi 
Sebestyén, Szabó Máté 6. osztályos tanulók és Hausz-
mann Adrián 8. osztályos tanuló voltak.  

10. Az egyházmegyei versmondó versenyen is szépen sze-
repeltek a szekszárdi gyerekek, a katolikus iskolából 
és az önkormányzati iskolákból mindenki bejutott a 2 
fordulóba, ahol a kat. iskola két diákja is eredményt 
ér el, Szabó Ramóna külön díjas lett, Szanyó Júlia pe-
dig 3. helyezett lett, felkészítő tanáruk Köpenczeiné 
Tövisháti Lilla.  

Az önkormányzati iskolákból két különdíjas lett Vanya 
Nóra és Varga Fanni, és 2. helyezett lett Nagy Kata. 
Hitoktatójuk és felkészítőjük Stiener Mária. Köszönjük 
a fáradozást!  

Bacsmai László 
Plébános 


