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H I R D E T É S E I N K 
2013. május 12 - 19.  

 

1. Minden hétköznap az esti mise előtt fél 6–tól kór-
házkápolnában májusi litániát tartunk. Május 13-án 
hétfőn délután 5 órától fatimai imaóra a kórházkápol-
nában.  

2. A Szent József Iskolaközpont Szent Rita Katolikus 
Óvodáját 2013. szeptemberétől harmadik csoporttal bő-
víteni szeretnénk. Ha vannak olyan szülők, akik óvodás 
gyermeküket nem tudták óvodába íratni, május 31-ig 
szeretettel várjuk óvodánkba. A beiratkozás helyszíne: 
Szent József Iskolaközpont, Garay tér 9.  

3. Egyházközségi napa Remetén május 25-én szombaton 
lesz délelőtt 9 órától. Szeretettel várjuk a plébánia 
tagjait, a lelkiségeket, családokat, katolikus iskola 
és óvoda gyermekeit és szüleit, hittanosok családjait, 
fiatalokat és idősebbeket, ünnepeljünk együtt. Főző-
verseny is lesz, amelyhez a húst biztosítjuk, ezért 
kérjük, hogy május 15–ig a sekrestyében vagy a plébá-
nián jelezzék a főzni szándékozók a létszámot.  

4. 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.  

5. Az egyházközségi zarándoklat Csíksomlyóba május 15-
én szerdán este 10 órakor a Gemenc szálló mögötti par-
kolóból indul. A szervezők kérik a zarándokokat, hogy 
erről értesítsék minden társunkat.  
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6. "Május 20-án Pünkösd hétfőn a délelőtti szentmise 
után 10 órakor a Belvárosi templomban tartja hagyomá-
nyos Pünkösdi koncertjét a Szekszárdi Kamarazenekar és 
a Szekszárdi Madrigálkórus, a szekszárdi, bonyhádi, 
bátaszéki, paksi és dunaföldvári zeneiskolák tehetsé-
ges növendékeinek közreműködésével, mindenkit szere-
tettel várunk. " Pünkösdhétfőn a Belvárosban délelőtt 
¾9–kor és este fél 7–kor, az újvárosban reggel fél 8–
kor lesznek a szentmisék.  

7. A Hit évében május 21-én kedden este 6 órakor a kö-
zösségi házban tart előadást Szép Attila püspöki iro-
daigazgató, a város szülötte. Utána Sudár Saroltának a 
képeiből egy kiállítás megnyitó lesz ugyanitt. A te-
remtett világ csodái címmel, végül egy kis agapé kö-
tetlen beszélgetéssel.  

8. Elkészültek az egyházadós levelek, amit szeretnénk 
eljutatni a címzetteknek. Kérjük, hogy a hívek közül, 
ha valaki szeretne ebben segíteni, hogy a saját lakó-
környezetében lévő leveleket elviszi és bedobja a cím-
zett postaládájába, akkor a mise után a sekrestyében, 
átveheti a leveleket. Amit nem sikerül eljuttatni a 
címzetthez, akkor legkésőbb kedd délig hozzá vissza a 
plébániára és postán küldjük el. Előre is köszönjük a 
szolgálatot.  

9. A bonyhádi atyák szeretettel hívják és várják a 
Ladományból elszármazottakat és az érdeklődőket 2013. 
május 19-én, pünkösdvasárnap délután 3 órakor a 
ladományi Nepomuki Szent János templomban tartandó bú-
csúmisére.  

10. Kárpátalja kirándulás szerveznek a Katolikus isko-
lában, június 30 – július 4. között félpanziós ellá-
tással. Érdeklődni lehet a Katolikus iskolában.  

11. Az adóbevalláskor ne feledkezzünk meg, hogy adónk 
első 1%- át a katolikus egyháznak ajánljuk fel, tech-
nikai szám 0011. A második 1%- ot valamelyik alapítvá-
nyunk szívesen fogadja. Megfelelő lapocska vihető a 
bejárat mellett lévő kisasztalkáról.  

Bacsmai László 
Plébános 


