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H I R D E T É S E I N K 
 2012. május 13 - 20.  

 

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

2. Vasárnap fél 6–tól fatimai ájtatosság lesz templo-
munkban.  

3. Jövő vasárnap a ¾9-es mise keretében lesz az első 
áldozás, gyülekező az elsőáldozóknak a plébánián fél 
9-kor. A próba és a gyónás pénteken május 18-án dél-
után 3 órától lesz, ahová legalább az egyik szülő kí-
sérje el a gyermeket. Mise után a plébánián agapéra 
várjuk az első áldozókat.  

4. . 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.  

5. 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.  

Szombaton 16 órakor a gyors rendrakáshoz is kérnénk 
szorgos kezeket, hiszen 17 órakor már esküvő lesz a 
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templomban. Kérjük imáinkban is Istenünk bőséges áldá-
sát a találkozó napjára.  

6. Május 19-én, szombaton a remetei reggeli szentmise 
elmarad a miseszándék a délelőtti 11 órás misében lesz 
felajánlva.  

7. A Szent Gellért Egyházi Könyvkiadó május 18-án pén-
teken és 19-én szombaton 8 órától 17 óráig könyvvásárt 
tart a Szent József Katolikus Általános Iskola kapual-
jában.  

8. A következő hetekben küldjük a csekkeket az idei 
egyházadó befizetéséhez és a Kupola támogatáshoz. Kér-
jük olvashatóan nyomtatott betűkkel kitölteni. Az idő 
közben történő befizetéseket már nem tudtuk könyvelni, 
így lesznek, akik már befizették, mégis kapnak leve-
let, tekintsék tárgytalannak és a csekket jövőre fel-
használhatják.  

9. Szekszárdi Kamarazenekar és a Szekszárdi Madrigál 
kórus Pünkösdi Hangversenye a Belvárosi plébánia temp-
lomban május 28-án, Pünkösdhétfőn 10 órakor. Közremű-
ködnek tehetséges zeneiskolai növendékek Szekszárdról 
és Tolna megyéből.  

10. Köszönjük annak a több mint 100 embernek, akik a 
gyalogzarándoklaton részt vettek.  

Bacsmai László 
Plébános 


