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H I R D E T É S E I N K 
2013. június 23 – 30.  

 

1. A soron következő baba-mama klubban, június 25-én, 
kedden délelőtt 10 órától a Tárkereki mókázó pöttöm 
játszója lesz.  

2. Június 27-én csütörtökön az esti szentmise a Szent 
Mónikás Édesanyák miséje lesz a Kórház kápolnában.  

3. Június 28–án pénteken lesz a Kórházkápolna búcsúja 
este 6 órakor a szabadtéren Bíró László püspök úr ve-
zetésével. Korlátozott számban lesznek székek, de kis-
széket is lehet hozni. A mise után a Felújított Művé-
szetek házában lesz a Szent László napok megnyitója, 
Bíró László püspök úr megemlékezik Szent Lászlóról, és 
dr. Ótos Miklós tart helytörténeti előadást a készülő 
könyvéből, Fellép a Pedagógus Kórus. Szeretettel vár-
juk erre is a kedves testvéreket a mise után. Az alsó-
városi egyesület koccintással várja a megjelenteket.  

4. Bizonyára többen értesültek róla, hogy az idei he-
lyezések minket is érintenek, mert Barics Gábriel 
atyát a püspök úr Pécs–Kertvárosba helyezte káplánnak, 
Dallos Tamás újmisés új szolgálati helye pedig a pécsi 
Jézus Szíve, ismertebb nevén Pius plébánia.  

5. Jövő vasárnap este fél 7–kor lesz Dallos Tamás újmi-
séje a Belvárosi templomban. Az újmisés számára ezen 
és a jövő vasárnapon gyűjtünk a két padtömb közötti 
faládikóban. Az eddigi adományokat is szeretettel kö-
szönjük.  

Az újmise után a plébánia közösségi házában köszönhe-
tünk el az újmiséstől, amelyhez egy kis pogácsát a bo-
ros gazdáktól bort kérünk szépen.  

Gábriel atyától július utolsó vasárnapján köszönhetünk 
el az esti szentmisén.  

Az új káplán Porpáczy Attila Mohácsról lesz, ill a 
Szekszárdhoz kapcsolt Kakasd plébánián kihelyezett 
szekszárdi káplán lesz segítségünkre Pekker Mátyás 
volt újpetrei plébános személyében. Az elhelyezett 
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atyákat sajnáljuk, de az újakat is fogadjuk majd sze-
retettel.  

6. A Péter fillérek gyűjtést mi egy héttel később júli-
us első vasárnapján július 7–én tartjuk.  

7. Sarlós Boldogasszony ünnepe utáni vasárnapon, 2013. 
július 7-én a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
tagjainak részvételével adunk hálát a máriagyűdi kegy-
szobor 300 éves jubileumáért, délelőtt 10 órakor kez-
dődő szentmisével. Buszt nem szervezünk, egyénileg 
akik tudnak vegyenek részt ezen a zarándoklaton.  

8. A Medjugorjei zarándoklatra július 1-jén hétfőn este 
8 órakor indulunk a Gemenc parkolóból. Mivel tengerre 
is megyünk odafelé, ezért a fürdőfelszerelést külön 
csomagaljuk. Először közös étkezés kedden este lesz, 
amikor megérkezünk. Minden nap ebéd lesz és reggeli 
helyett vacsora. Még van néhány hely. A sekrestyében 
vagy Borbásné Margitkánál lehet jelentkezni. Nem kell 
útlevél elég az újfajta igazolvány.  

7. A Hét Láng Karizmatikus Közösség "Mélységek tán-
ca" címmel Kovács Gábor atya vezetésével nyílt lelki-
gyakorlatot tart 2013. július 17-től 21-ig Leányfalun, 
a Szent Gellért lelkigyakorlatos házban. Részletek a 
hirdetőtáblán olvashatók. Jelentkezni Blaskovich Mari-
ettánál is lehet.  

8. A templom elhagyása a főbejárttól jobbra és a kiépí-
tett pallófolyosón lehet átmenni a másik oldalra. Az 
építési területen ne közlekedjünk, mert balesetveszé-
lyes.  

Bacsmai László 
Plébános 


