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H I R D E T É S E I N K 
2013. március 31 – április 7.  

 

1. Húsvéthétfőn a Belvárosban a 11–es, az újvárosban a 
10 órás szentmise marad el.  

2. Jövő vasárnap Irgalmasság vasárnapja Szentségimádás 
lesz a ¾9-es mise után a Jézus Szíve Család vezetésé-
vel.  

3. Medjugoreji zarándoklatra lehet jelentkezni 10.000 
Ft előleg befizetésével a sekrestyében a plébánián , 
illetve Borbásné Margitkánál. A tervezett időpont jú-
lius 1-6-ig. 

4. A héten első szerda, az Első Szeretet közösség ta-
lálkozója az esti mise után a plébánián.  

5. Elsőcsütörtökön csendes szentségimádás a kápolnában 
délután 1 órától. 

6. Elsőpénteken délelőtt megyünk a betegekhez, gyónta-
tás reggel a mise előtt és alatt is, este a mise 
előtt, alatta nem lesz.  

7. Első szombaton ünnepélyes Rózsafüzér délután 5 órá-
tól.  

8. Iskolai beiratkozás lesz április 8-9-én hétfőn ked-
den: 8 órától. Szeretettel kérjük, hogy minél többen 
írassák be gyermeküket a katolikus iskolánkba, ahol 
nemcsak katolikus oktatás, hanem hitre való nevelés 
folyik. Iskolán tanulói megállják helyüket a városi 
középiskolákban, de a neves egyházi gimnáziumokban is.  

9. Ezen kívül szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy 
akik állami általános iskolákba íratják gyermeküket, 
azoknak lehetőségük van a beiratkozáskor nyilatkozni, 
hogy a kötelező erkölcstan óra helyett a katolikus hit 
és erkölcstant választják gyermekük számára a délelőt-
ti órarendben. Nem feltétel, hogy a gyerek meg legyen 
keresztelve, sőt a keresztelés egyik feltétele, hogy 
járjon a gyermek hittanra. Ugyanígy a most 4. osztá-
lyos gyerekek szülei május 20-ig kell, hogy nyilatkoz-
zanak arról, hogy az 5. osztályba a kötelező erkölcs-
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tan óra helyet a hit és erkölcstant választják. Kérjük 
a azokat a szülőket, akik megkereszteltették gyermekü-
ket, hogy tegyenek eleget a kereszteléskor tett ígére-
tüknek, hogy gyermeküket keresztény módon nevelik. A 
keresztszülők is érezzük át a felelősségüket kereszt-
gyermekük tekintetében. Ez is egyfajta megvallás a hi-
tünknek. Biztassunk másokat is erre. Információt lehet 
kérni a Plébánián illetve szerdán–csütörtökön az isko-
lákban lesznek tájékoztató szülői értekezletek e témá-
ban.  

10. Szeretnénk kifejezni köszönetünket mindazoknak, 
akik a húsvéti készületekben bármiben segítettek, a 
kántor úr és az énekkar illetve a sekrestyés és a mi-
nistránsok szolgálatát.  

11. Templomunkban a megerősítési munkálatok befejeződ-
tek, további fal és a lábazat megerősítési munkálatok 
szeptember második felében folytatódnak. Köszönjük 
mindenkinek a támogatását, segítségét . A 3. ütemhez 
az Önkormányzattól kapunk 7 milliót, 3 milliót a Paksi 
Atomerőműtől és a befejező munkálatokat támogatni fog-
ja a püspökség is nagyobb összeggel. Természetesen to-
vábbra is várjuk a hívek támogatását is. Köszönjük, 
hogy a stációk is elkeltek. Még néhány lelkiségi cso-
port támogatását várjuk közös stációhoz. A R. F. Tár-
sulatnak külön stációja van. Mindenkinek mindenért kö-
szönet. Istentől megáldott Húsvéti ünnepeket kívánunk.  

Bacsmai László 
Plébános 


