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H I R D E T É S E I N K 
 2012. június 10 - 17.  

 

1. Fatimai imaóra lesz június 13-án, szerdán délután 5 
órakor a Belvárosi templomban.  

2. Június 15-én, pénteken Jézus Szíve ünnepe hétköznapi 
miserend lesz. Délután 5 órakor a szentmise előtt 
tartjuk Jézus Szentséges Szívének ünnepéhez kapcsolódó 
szentségimádásunkat itt a templomban a Jézus Szíve 
Család vezetésével. Szeretettel hívunk mindenkit.  

3. Szintén 15-én pénteken lesz a gyalogos éjszakai za-
rándoklat a pécsi papszentelésre, délután fél 5–kor 
Mecseknádasdról. Bővebb információ a hirdetőtáblán ol-
vasható. Jelentkezni a megadott elérhetőségeken lehet.  

Június 16–án, szombaton délelőtt 10 órakor lesz a pap 
és diakónusszentelés Pécsen. Imádkozzunk a szentelen-
dőkért.  

4. 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.  

5. Június 14-én, csütörtökön, a Délvidéki Magyarkani-
zsai színházi társulat az 1918-as őszirózsás időszakot 
idézi fel Zuhanórepülés címmel. A Garay Gimnáziumban 
lesz, színházi jegyek a sekrestyében korlátozott szám-
ban kaphatók stílszerűen 1918 Ft-os áron.  

6. Elkezdődik a nyári táborozások időszaka: 

- Ministránstábor Kővágószőlősön június 24-29 között. 
4. osztályosnál nagyobbak vehetnek részt rajta. A 
részvételi díj felét a plébánia állja. Jelentkezési 
lapot lehet vinni a sekrestyéből és legkésőbb szom-
batig kérjük a jelentkezéseket leadni.  

- Egyházmegyei Lánytábor Magyarhertelenden Laci atya 
vezetésével augusztus 5-11 között. Harmadik osztá-
lyos és annál nagyobb lányok jelentkezését várjuk. 
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Jelentkezési lapot lehet kérni a sekrestyében és a 
plébánián.  

- Máriagyűdi Ifjúsági találkozó lesz június 29–július 
1 között. Témája: Evezz a mélyre. Középiskolás fia-
talok jelentkezését várjuk, akik bérmálkoztak, és 
akik fognak még bérmálkozni. Jelentkezni lehet Gáb-
riel atyánál 1.000,- Ft-os részvételi díj befizeté-
sével.  

- A budapesti Világifjúsági találkozóra a Gen Festre, 
akik jelentkeztek fizessék be a részvételi díj rájuk 
eső részét 3.200,- Ft-ot Gábriel atyának. Még lehet 
jelentekezni másoknak is. Ideje augusztus 31-
szeptember 2. között. Témája: Építsünk hidakat. Ér-
deklődni lehet Gábriel atyánál. Erre is a középisko-
lás és egyetemista korú fiatalokat várjuk.  

7. Már előre hirdetjük, hogy a Kórházkápolna búcsúja 
június 22-én pénteken este 6 órakor kezdődő szentmise 
keretében lesz a szabadtéren Bíró László püspök úr ve-
zetésével. Ezután lesz a Szent László napok megnyitó-
ja.  

8. Megjelent a Családunk külön száma, amellyel Kirsch 
János diakónusra emlékezünk. Családonként vigyünk egy 
Családunkat, hogy mindenkinek jusson.  

Folyamatos támogatásukra van lehetőség. A Családunk 
újság mellett elhelyeztünk szórólapocskákat ezzel kap-
csolatban.  

A Kirsch család folyamatos segítésére a következő 
számra lehet adakozni, havonta 15-ig, mert 16-án to-
vábbítják Ágotáéknak.  

CIB 10702040 46423300 52100008 Világi Apostolok Közös-
sége, Közelmény: Kirsch család támogatása 

Ha valaki pl. havi 1.000,- forintot tud adni, adjon a 
banknak állandó megbízást minden hónap 15. napjára, 
hogy utalja, és ezzel folyamatosan tudjuk segíteni 
őket. Köszönjük.  

Bacsmai László 
Plébános 


