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H I R D E T É S E I N K 
2013. május 26 – június 2.  

 

1. Május 30-án, csütörtökön az esti szentmise a kórház-
kápolnában a Szent Mónikás Édesanyák miséje lesz.  

2. Jövő vasárnap Úrnapja. Az Úrnapi körmenet a Belváro-
si templomban lesz a tér felújítás miatt. Az 1. stáció 
a Jézus Szíve oltárnál, a 2. állomás az Irgalmas Jézus 
oltárnál, a 3. a Szent Rita szobornál, és a 4. a Mária 
oltárnál lesz. Kérem a lelkiségi csoportokat az eddig 
megszokott módon készítsék elő a körmenethez az oltá-
rokat.  

Az első gyónt és első áldozott gyermekeket kérjük jöj-
jenek el, és kísérjék az Oltáriszentséget, szirom szó-
rás nélkül, saját ruhában. A kisgyermekes szülők és a 
többi gyerekek is csatlakozzanak a benti körmenethez. 
A hívek padból illetve a padok közötti részből csatla-
kozzanak lélekben a körmenethez.  

Az Újvárosban a reggeli fél 8–as mise után lesz a kör-
menet, ha az időjárás engedi, akkor kint a szokott mó-
don. Előre is köszönöm mindenkinek a segítségét és 
szolgálatát.  

3. Úrnapján, vagyis jövő vasárnap délután 5 órára a 
Szentatya a Hit éve alkalmából kéri, hogy délután 5 
órától Szentségimádással kapcsolódjunk a Rómában dél-
után 5 órakor kezdődő Szentségimádáshoz. A Belvárosi 
templomban délután 5 órakor kitesszük az Oltáriszent-
séget és fél 6–ig csendes Szentségimádás lesz, majd 
fél 6–tól a miséig Medjugorjei Szentségimádást tar-
tunk. Jöjjünk el minél többen és csatlakozzunk a 
Szentatya kéréséhez, és imádkozzunk Egyházunk megúju-
lásáért és a szentelendőkért.  

4. Első szombaton fél 6–tól ünnepélyes Rózsafüzér imád-
ság lesz a Belvárosi templomban.  

5. Dallos Tamás diakónusunk papszentelésére ami június 
22-én szombaton lesz, egy busz megtelt. Amennyiben 
lenne még annyi jelentkező, akkor szívesen indítunk 
még egy buszt, de ehhez legalább 40 embernek még össze 
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kellene jönnie és akkor a gyalogosakat tudjuk hazafelé 
szállítani. Tehát feltételesen lehet jelentkezni júni-
us 9–ig, és akkor eldől, hogy indítunk e újabb autó-
buszt. Az újmisés számára a két padtömb közötti falá-
dikóba lehet adakozni, egészen az itteni újmiséjéig, 
ami június 30-án este fél 7–kor lesz. Előre is köszön-
jük.  

6. A korábbi évekhez hasonlóan gyalogzarándoklat is 
lesz a papszentelésre Mecseknádasdtól Gábriel atya 
részvételével. . Találkozás: 2012. június 21. 16.30-
tól, Mecseknádasd, Árpád-kori kápolnánál Indulás: 
pontban 17 órakor. Buszjárat indul Szekszárdról 15.50-
kor. Akkor lesz indulás, ha az előző napokban nem volt 
jelentősebb csapadék! További információ és jelentke-
zés: Almási Istvánnál és Scheidler Antalnál.  

7. Szombaton meg volt az egyházközségi nap a Remetén, 
köszönjük a szervezőknek a szolgálatot és a résztve-
vőknek a részvételt.  

Bacsmai László 
Plébános 


