
Belvárosi Plébánia 
Szekszárd 
Béla tér 9.  

2012. május 6. 
Húsvét 5. vasárnap

 
 

   
276-2012-(hh-husvet_5) 1/2  
 

H I R D E T É S E I N K 
 2012. május 6 - 13.  

 

1. A Jézus Szíve Család első hétfői szentségimádási 
órája május 7-én hétfőn délután háromnegyed 5-kor kez-
dődik a Közösségi Ház kápolnájában.  

2. Az idei egyházmegyei gyalogzarándoklat Pécsről Má-
riagyűdre május 12-én, szombaton lesz, 2 busszal me-
gyünk. Indulás reggel fél 7–kor a Béla király térről. 
Akiknek valamilyen betegségük van, azok a sekrestyében 
vegyenek át egy lapocskát, amit ki kell tölteni a 
szükséges adatokkal és a lapocskát zsebben kell tarta-
ni a zarándoklat alatt. A kisasztalkáról pedig elvehe-
tők kérő és hálaadó lapocskák a gyűdi Szűzanyának, 
amit kitöltve ott el lehet leadni.  

3. Az elsőáldozók szüleinek május 7-én hétfőn délután 5 
órakor lesz szülői értekezlet a plébánián, amikor el 
elehet vinni az első áldozási ruhát is.  

4. Májusi litániát tartunk hétfőtől péntekig. Kedden a 
reggeli szentmise után, a többi hétköznapon este fél 
6–tól lesz. Jöjjünk minél többen a Szűzanyát köszönte-
ni.  

5. Vasárnap (ma) délelőtt fél 6–tól medjugorjei szent-
ségimádás.  

6. Megjelent a Családunk legújabb száma. Köszönöm mind-
azoknak, akik a kiadásával fáradoztak.  

7. Jövő vasárnap fél 6–tól fatimai ájtatosság lesz 
templomunkban.  

8. Szeretném megköszönni azoknak, akik a Remete kápol-
nát kitakarították.  

9. Most van az adóbevallások ideje. Adónk első 1%-át a 
katolikus egyháznak ajánljuk fel, amelynek technikai 
száma 0011, a második 1%-ot pedig valamelyik alapítvá-
nyunknak ajánlják fel. Kis lapocskák vihetők a főbejá-
ratnál lévő kisasztalkáról.  

10. A ladományi búcsú május 13-án vasárnap délután 3 
órakor lesz.  
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11. Közeleg a Szent Mónika Közösségek Országos Találko-
zónk ideje: május 19-e, szombat. Mi vagyunk a házigaz-
dái ennek az ünnepnapnak.  

Reggel 9 órától délután 4-ig leszünk együtt. 11 órától 
püspöki szentmisén vehetünk részt.  

Mivel több száz, esetleg ezer fő fölötti résztvevőre 
is számíthatunk az ország minden részéről, így nagy 
összefogásra van szükségünk. Kérjük, hogy mindenki 
ereje, szíve szerint segítse együttlétünket.  

Előző napon, pénteken a közösségi házból fél öt körül 
át kell hordanunk a székeket a templomba és a templom 
környékét valamint a katolikus iskola udvarát kell 
rendbe tennünk. Kérjük, hogy a segítők szükséges szer-
számokat hozzanak magukkal.  

Kérünk mindenkit, aki teheti (közösségi tagokat és a 
nem tagokat is), hogy segítsen egy tálca sütemény sü-
tésével, s reggel 7 órától, szombaton hozza el a kato-
likus iskolába. Továbbá, ha van vállalkozó szendvics-
készítéshez, kávéfőzéshez, megköszönjük. Kérjük imá-
inkban is Istenünk bőséges áldását a találkozó napjá-
ra.  

12. Anyáknapja alkalmából Isten éltesse az édesanyákat.  

Bacsmai László 
Plébános 


