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H I R D E T É S E I N K 
2013. április 28 – május 5.  

 

1. A hagyományos Máriagyűdi gyalogzarándoklat május 11 
én lesz. Akik szeretnének részt venni jelentkezzenek 
április végéig a sekrestyében illetve a plébánián. 
Felnőtteknek 1.000,- Ft, gyerekeknek 700,- Ft, a mi-
nistránsoknak és a perselyezésben segédkező lányoknak 
ingyenes az utazás. Az indulás reggel 6, 15 perckor 
lesz a Gemenc parkolóból.   

2. Már most hirdetjük, hogy május 18-án, - Pünkösd 
előtti szombaton - lesz a Szent Mónika Közösség Orszá-
gos Találkozója Székesfehérváron, melyre kérjük, hogy 
mielőbb jelentkezzenek, a sekrestyében vagy a szerve-
zőknél, akik szeretnének elmenni. Útiköltség 2.000,- 
Ft.   

3. Mivel a tér felújítása akadályozza a templomba ju-
tást a hétköznapokon ezért a hétköznapi misék a Kór-
házkápolnában lesznek a rendes időben reggel 7 órakor 
és este 6 órakor. Április 29–én hétfőn este a 6 órás 
szentmisét Bíró László püspök úr tartja, az kivétele-
sen a belvárosi templomban lesz. Utána az alsóváros-
iaknak gyűlés a közösségi házban.  

4. Az Első Szeretet Karizmatikus Közösség május havi 
összejövetelét 1-én, szerdán az esti szentmise után 
tartja a Kórházkápolnában. A lelkigyakorlatok iránt 
érdeklődők részvételére is számítanak.  

5. Elsőcsütörtökön csendes Szentségimádás a közösségi 
ház kápolnájában délután 1 órától 

6. Első pénteken megyünk a betegekhez, gyóntatás a mise 
előtt és alatt a kórházkápolna sekrestyéjében.  

7. Elsőszombaton ünnepélyes Rózsafüzér este fél 6–tól a 
Belvárosi templomban.  

8. Jövő szombattól a szombati és vasárnapi esti misék 
este fél 7 –kor kezdődnek.  

9. Jövő vasárnap nem lesz medjugorjei szentségimádás.  
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10. Csütörtökön reggel a szentmise után takarítjuk a 
Remete kápolnát, kérünk segítőket. Jövő szombattól a 
szombat reggeli szentmisék a Remete kápolnában lesznek 
reggel fél 8 –tol.  

11. Április 30-án, kedden, a Baba-Mama klub témája: 
egészséges babahordozásról Teininger Timivel.  
Május 4-én, szombaton, délelőtt 10 órakor a Baba-mama 
Klub kertátadó ünnepsége lesz a plébánia hátsó kertjé-
ben. Az ünnepség után agapé is lesz, melyre minden 
résztvevő hozzon egy kis enni-innivalót.   

12. Április 26–án, Pécsen megtartott Dankó Ilona szava-
lóversenyen 2. helyezést ért el Guld Csenge a Katoli-
kus iskola tanulója. 3. helyezést ért el Nagy Katalin 
Gyakorló iskola 4. osztályos tanulója, és különdíjat 
kapott Varga Fanni Dienes iskola 2. osztályos tanulója 
(jó értelmezés, és kifejezőkészségéért). Köszönjük a 
felkészítő tanáraiknak a felkészítést.  

13. Az idei évtől a Belvárosi templom búcsúját szeret-
nénk méltóbban megünnepelni, ezért a Kisboldogasszony 
napi lelkiségi imaórák nem akkor, szombaton, hanem má-
jus 12-én vasárnap a Menybemenetel ünnepén lesznek a 
belvárosi templom búcsúján félóránként a beosztás sze-
rint: 

15.30-16.00: Rózsafüzértársulat 

16.00-16.30: Jézus Szíve Család és a Karizmatikusok 

16.30-17.00: Neokatekumenek és Karitász 

17.00-17.30: Focoláre és a Máltai Szeretetszolgálat 

17.30-18.00: Házashétvége és Ifjú Házasok 

18.00-18.20: Szent Mónika közösség.  

18.30-19.30: Szentmise  

19.30-20.00: közös Medjugorjei Szentségimádás.  

Bacsmai László 
Plébános 


