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H I R D E T É S E I N K 
 2012. június 24 – július 1.  

 

1. A medjugorjei zarándoklat júliusban elmarad. Ha lesz 
elég jelentkező, akkor augusztusban megyünk helyette.  

2. A budapesti Világifjúsági találkozóra a Gen-Festre, 
akik jelentkeztek vasárnap (ma) a mise előtt este fél 
6–tól, lesz egy megbeszélés a plébánián, ahová érdek-
lődőket is várunk. A részvételi díjat fizessék be, 
akik jelentkeztek. A találkozó ideje aug. 31-szept 2-
ig tart. Témája: Építsünk hidakat. Érdeklődni lehet 
Gábriel atyánál.  

3. Egyházközségi több generációs családi tábor lesz 
Domboriban augusztus 15-19. között.  

A létszám majdnem betelt. Mivel a tavasz folyamán nem 
volt egyházközségi nap, ezért az idei egyházközségi 
napot augusztus 18-án, szombaton tartjuk Domboriban a 
tábor területén, ahová szintén kérünk jelentkezéseket 
az ebédrendelés miatt.  

4. Az Első Szeretet Karizmatikus Közösség június 27-én, 
szerdán, az esti szentmise után soron kívüli összejö-
vetelt tart, minden tag megjelenését kérjük.  

5. A Szent Mónika közösség szentmiséje június 28-án 
csütörtökön este 6 órakor lesz.  

6. Jövő vasárnap Péter fillérek gyűjtés lesz, amely fe-
dezi a Szentatya segélyakcióit a rászoruló népeknek.  

7. A nyári medjugorjei szentségimádás összevonva a jú-
liusi és az augusztusi július utolsó vasárnapján júli-
us 29–én lesz.  

8. Eckert József volt templomgondok az egyházközségben 
kifejtett áldozatos szolgálatáért postumus Egyházme-
gyei kitüntetésben részesül június 29-én, pénteken az 
este 6 órakor kezdődő szentmise keretében a pécsi Szé-
kesegyházban. A kitüntetést átveszi a családja.  

9. Jövő vasárnaptól szeptember közepéig a Belvárosi 
templomban elmarad a 11 órás az Újvárosi templomban 
pedig nem lesz a 10 órás szentmise.  
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A hétköznapokon Júliustól augusztus 20-ig: a Belváros-
ban: reggel 7–kor van szentmise: Kedden és Pénteken 
(első pénteken este is) 

Este 6 órakor: Hétfőn, szerdán, és csütörtökön.  

A szombati miséknél és az újvárosi hétfő reggeli misé-
nél nincs változás.  

Bacsmai László 
Plébános 


