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H I R D E T É S E I N K 
2013. június 2 – 9. 

 

1. Az Úrnapi körmenet a Belvárosi templomban bent lesz 
a tér felújítás miatt. Köszönet az úrnapi szolgála-
tért.  

2. Úrnapján, vagyis vasárnap délután 5 órára a Szent-
atya a Hit éve alkalmából kéri, hogy délután 5 órától 
Szentségimádással kapcsolódjunk a Rómában délután 5 
órakor kezdődő Szentségimádáshoz. A Belvárosi templom-
ban délután 5 órakor kitesszük az Oltáriszentséget és 
fél 6–ig csendes Szentségimádás lesz, majd fél 6–tol a 
miség Medjugorjei Szentségimádást tartunk. Jöjjünk el 
minél többen és csatlakozzunk a Szentatya kéréséhez, 
és imádkozzunk Egyházunk megújulásáért és a szentelen-
dőkért.  

3. Dallos Tamás diakónusunk papszentelésére ami június 
22-én szombaton lesz, 2. busszal megyünk. Talán még 
néhány hely van a 2. buszban, kérjük a gyalogosakat, 
hogy jelezzék, akik velünk szeretnének haza jönni. Az 
útiköltséget be lehet fizetni felnőttnek 1.000,- Ft, 
gyermekeknek 700,- Ft. Ministránsoknak és a perselye-
ző- vetítő lányoknak ingyenes. Az újmisés számára a 
két padtömb közötti faládikóba lehet adakozni, egészen 
az itteni újmiséjéig, ami június 30-án este fél 7–kor 
lesz. Előre is köszönjük.  

4. A korábbi évekhez hasonlóan gyalogzarándoklat is 
lesz a papszentelésre Mecseknádastól Gábriel atya 
részvételével. Találkozás: 2012. június 21. 16 óra 30-
kor, Mecseknádasd, Árpád-kori kápolnánál További in-
formáció és jelentkezés: Almási Istvánnál és Scheidler 
Antalnál.  

5. Városi Trianoni megemlékezés lesz a Művészetek Házá-
ban Június 4-én délután fél 5–től.  

Ugyanezen a napon június 4-én, kedden este 6 órától a 
Léleképítő keretében Dr. Bakay Kornél régész – törté-
nész professzor 93 esztendős Trianoni gyászunk címmel 
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tart előadást Szekszárdon Garay gimnázium dísztermé-
ben.  

6. Június 3-án, hétfőn 5 órakor a JSZCS imaórája lesz 
a Kórház-Kápolnában.  

Jézus Szíve Ünnepe alkalmából 9-én, jövő vasárnap a 
¾9-es szentmise után szentségimádási órát tartunk. 
Mindkét alkalomra szeretettel hívjuk a testvéreket.  

7. Az Első Szeretet Karizmatikus Közösség 2013. június 
5-én, szerdán az esti szentmise után 
a kórházkápolnában tartja havi összejövetelét Listár 
Istán teológus vezetésével. Téma: az ősegy-
ház Szentlélek várása. Mindenkit szeretettel hívunk.  

8. Első csütörtökön délután 1 órától csendes Szentség-
imádás lesz a közösségi ház kápolnájában 

9. Első péntek egyben Jézus Szíve ünnepe, délelőtt be-
tegellátás, gyóntatás a reggeli mise előtt és alatt a 
kórházkápolnában, este csak a mise előtt lesz gyónta-
tás.  

Bacsmai László 
Plébános 


