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H I R D E T É S E I N K 
2014. május 4 - 11.  

1. Május hónapban a hétköznapokon, kedd és szombat ki-
vételével este fél 6–kor májusi litániák lesznek.  

2. A szombat reggeli szentmisék a nyári időszakban fél 
8 kor a Remetén vannak.  

3. Május 5-én, hétfőn délután 16.45-kor a Jézus Szíve 
Család imaórája lesz a kórházkápolnában. Utána fél 6–
tol májusi litánia.  

4. Május 8–án délután 5 órakor az idei elsőáldozók szü-
leinek értekezlet lesz és az első áldozási ruha kiosz-
tása a plébánia közösségi házában 

5. Május 10-én szombaton, templomunkban tartja országos 
találkozóját a Teréz Misszió tagsága.  

A papi hivatásokért felajánlott imanap keretében, a 11 
órakor kezdődő szentmisét Bíró László püspök atya mu-
tatja be.  

A találkozó részletes programja a hirdetőtáblán olvas-
ható.  

Kérjük, hogy aki teheti süteménnyel vagy szendviccsel 
járuljon hozzá a résztvevők vendégül látásához.  

Az agapéhoz való felajánlásokat a rendezvény napján, a 
délelőtti órákban, a Katolikus Iskola udvarán lehet 
leadni.  

Köszönjük a segítségüket.  

6. Május 17–én szombaton lesz a máriagyűdi gyalogzarán-
doklat Pécsről Márigyűdre. Kérjük minél hamarabb je-
lentkezni, de legkésőbb jövő vasárnapig, mert időben 
kell regisztrálnunk A buszköltség 1.000,- Ft szemé-
lyenként. Az indulás reggel 6 órakor lesz a Béla ki-
rály térről.  

7. Május 24–én lesz a hagyományos egyházközségi napunk 
a Remetén, amelyre lehet jelentkezni. Szeretettel hív-
juk a plébániához tartozó családokat, közösségeket, 
katolikus intézményeinket jöjjenek minél többen. Főző-
verseny is lesz, kérjük leadni a jelentkezők számát 
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felnőtt és gyerek elosztásban a húsrendelés miatt. Je-
lentkezni lehet a sekrestyében illetve a plébánián 
személyesen illetve telefonon, május 18–ig.  

8. A Szent Erzsébet Caritas olyan szobafestéshez értő 
férfiak segítségét kéri, akik anyagi ellentételezés 
nélkül, szeretetből vállalnák a Munkácsy utcai épület-
ben a Caritasz házban lévő iroda és raktárhelyiség fa-
lainak kijavítását és kifestését. A munkához szükséges 
anyagokat a Caritas finanszírozza. A jelentkezők nevét 
és telefonszámát kérjük a sekrestyében leadni. Előre 
is köszönjük a felajánlott segítséget! 

9. A szekszárdi Pünkösdi Gyülekezet, evangelizációs al-
kalmat tart május 9–én pénteken, délután 5 órakor a 
Babits Művelődési Központban, amelyre szeretettel hív-
ják a város keresztényeit. Részletek a hirdetőtáblán 
olvashatóak 

Bacsmai László 
Plébános 


