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H I R D E T É S E I N K 
2014. május 11 - 18.  

 

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

2. Május 13-án kedden délután 5 órakor fatimai imaóra 
lesz a Belvárosi templomban. Utána nincs mise.  

3. Május 16–án pénteken délután 3 órakor van az első 
áldozási próba a gyerekeknek, és a gyónás. Gyülekező a 
plébánián. A hozzátartozók 3 órától gyónhatnak, amíg a 
gyerekek próbálnak, utána gyónnak a gyerekek.  

4. Május 18–án vasárnap a ¾9–es mise keretében lesz az 
első áldozás. Kérjük fenntartott helyeket szabadon 
hagyni.  

5. Május 17–én szombaton lesz a máriagyűdi gyalogzarán-
doklat Pécsről - Máriagyűdre. Az indulás reggel 6 óra-
kor lesz GEMENC parkolóból.  

6. A ladományi búcsú május 18-án vasárnap délután 3 
órakor lesz.  

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 
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 
férfi/ak/ segítségét kéri, aki/k/ anyagi ellentétele-
zés nélkül, szeretetből vállalná/k/ a Munkácsy utcai 
épületben a Caritasz házban lévő iroda és raktárhelyi-
ség falainak kijavítását és kifestését. A munkához 
szükséges anyagokat a Caritas finanszírozza. A jelent-
kező/k/ nevét és telefonszámát kérjük a sekrestyében 
leadni. Előre is köszönjük a segítséget! 
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9. Ma van a Hivatások világnapja, mivel nem hirdettük 
meg, ezért jövő vasárnap lesz gyűjtés kispapok javára 
a szokott módon a két padtömb közötti faládikóban.  

Bacsmai László 
Plébános 


