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H I R D E T É S E I N K 
2013. április 14 - 21.  

 

1. A héten megtörtént az elsős gyerekek beiratkozása az 
iskolákba. Az öt iskolában 103 gyermek szülei válasz-
tották a katolikus hittant. Köszönjük azoknak, akik a 
beiratkozásnál segédkeztek.  

A most 4. osztályos gyerekek szülei május 20-ig kell, 
hogy nyilatkozzanak arról, hogy az 5. osztályba a kö-
telező erkölcstan óra helyet a hit és erkölcstant vá-
lasztják. Az 5. osztályokban mi papok tervezzük a hit-
oktatást végezni. Kérjük azokat a szülőket, akik meg-
kereszteltették gyermeküket, hogy tegyenek eleget a 
kereszteléskor tett ígéretüknek. Ez is egyfajta meg-
vallás a hitünknek. Biztassunk másokat is erre. Tájé-
kozató lap a főbejáratnál a kisasztalkán található.  

2. Egyházközségi zarándoklatot szervezünk Máriagyűdre 
április 27–én szombaton, egyházközségi tagokkal és 
lelkiségi tagokkal. Kérjük a mise után, vasárnap estig 
jelezni a sekrestyében, hogy a képviselők közül ki 
tud, vagy nem tud jönni. A lelkiségi vezetőket is ké-
rem, hogy egyelőre két–két személyt jelentsenek le a 
csoportjukból. A templomtakarítók és segítők is jelez-
zék vasárnapig ha szeretnének jönni a zarándoklatra 

3. A Baba-mama Klubban, április 16-án Dr. Tillmann 
Zsolt tart előadást a gyermekbalesetekről és a nyári 
bőrvédelemről.  

4. A Szent Mónika Közösség "hóközi" Plusz találkozójára 
várunk mindenkit: hétfőn (áprils 15-én) 08.15-re il-
letve kedden (április 16-án) 16.30-ra az újvárosi plé-
bániára.  

5. A hagyományos Máriagyűdi gyalogzarándoklat május 11 
én lesz. Akik szeretnének rajta részt venni jelentkez-
zenek a sekrestyében illetve a plébánián. Felnőtteknek 
1000 Ft, gyerekeknek 700,- Ft, a ministránsoknak és a 
perselyezésben segédkező lányoknak ingyenes az utazás. 
Korai indulásra számítsunk, mert 8-kor indul a gyalog-
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menet Máriagyűdre, Pécsről, ahol a mise főcelebránsa a 
pápai nuncius úr lesz.  

6. A Léleképítő vendége Szaniszló Ferenc lesz április 
15-én hétfőn este 6 órakor a Garay gimnázium díszter-
mében: Szeretettél várják az érdeklődőket.  

Bacsmai László 
Plébános 


