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H I R D E T É S E I N K 
 2012. május 27 – június 3.  

 

1. Pünkösdhétfőn a Belvárosban ¾9-kor és este fél 7 –
kor lesznek a szentmisék.  

Újvárosban reggel fél 8–kor lesz a szentmise.  

2. Szekszárdi Kamarazenekar és a Szekszárdi Madrigál kó-
rus Pünkösdi Hangversenye a Belvárosi templomban május 
28-án, Pünkösdhétfőn 10 órakor lesz. Közreműködnek te-
hetséges zeneiskolai növendékek Szekszárdról és Tolna 
megyéből.  

3. A bérmálkozóknak próba és gyónás június 1-én, pénte-
ken délután 3 órakor lesz. Gyülekező a plébánián. Akik 
nem vizsgáztak le, addig tegyék le a bérmálási vizsgá-
jukat 

A bérmálás jövő vasárnap a 11 órás szentmise keretében 
lesz. Gyülekező ¾11-kor a plébánián a bérmálkozóknak, 
a bérmaszülőknek és a Képviselőtestület tagjainak. 
Akik nem tudnak eljönni a képviselők közül, jelezzék.  

A bérmálás után szeretettel hívom a plébániára a Kép-
viselőtestület tagjait a Katolikus intézmények vezető-
it és a lelkiségi és plébániai csoportokból a vezetőt 
és egy –két tagot, akik röviden 1-2 percben számolja-
nak be csoportjukról a püspök úrnak.  

A bérmálási ünnephez a bérmálkozóktól egy-egy papír-
tálca süteményt kérünk, amit a bérmálás napján adják 
le a plébánián.  

4. A Szent Mónika Közösség szentmiséje május 31-én, 
csütörtökön este 6 órakor lesz.  

5. A héten első péntek, délelőtt megyünk a betegekhez. 
Reggel - este gyónási lehetőség.  

Első szombaton délután fél 6-tól ünnepélyes Rózsafüzér 
imádság.  

Jövő vasárnap délután fél 6–tól medjugorjei szentség-
imádás lesz.  
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6. Június 4-én hétfőn délután fél 5–kor Trianoni megem-
lékezés lesz a Belvárosi templomban.  

7. A medjugorjei zarándoklat Július 2-án hétfőn este 
indulunk és 7-én, szombaton délelőtt érkezünk haza. 
Jelentkezni lehet Borbásné Margitkánál 25 ezer Ft elő-
leg befizetésével. Érdeklődni lehet a plébánián és a 
sekrestyében is.  

8. A gyászoló család nevében szeretnénk megköszönni 
mindazoknak akik, Kirsch János diakónus temetésére il-
letve gyászmiséjére eljöttek. Köszönjük az adományo-
kat. Továbbra is jövő vasárnapig lehet még adakozni a 
faperselybe a család támogatására. János könyveiből is 
lehet még vásárolni. Ezzel, is segítjük őket.  

9. A LÉLEKÉPÍTŐ keretében június 5-én, kedden este 6 
órakor Helyey László színművész vall életéről, hivatá-
sáról.  

Június 14-én, csütörtökön, a Délvidéki Magyarkanizsai 
színházi társulat az 1918-as őszirózsás időszakot idé-
zi fel, amelyben Linder Béla, Károlyi Mihály és tettes 
társai Magyarország végső romlását készítik elő "Zuha-
nórepülésben" Trianonig.  

Mindkét előadás a Garay Gimnáziumban lesz, színházi 
jegyek a sekrestyében korlátozott számban kaphatók 
stílszerűen 1918 forintos áron.  

Bacsmai László 
Plébános 


