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H I R D E T É S E I N K 
2014. június 1 - 8.  

 

1. Vasárnap (ma) van a templom Búcsú napja is, ez alka-
lommal délután fél 6 tol összevontan lesz egy 1 órás 
Szentségimádási óra, amelyet a lelkiségek közösen vé-
geznek, gyülekező fél 6 előtt 10 perccel. A mise után 
egy fél órás Medjugorjei Szentségimádás lesz.  

2. A Léleképítő keretében Trianonra emlékezve 2014. jú-
nius 2-án, hétfőn 18 órakor Szekszárdon a Garay János 
Gimnázium dísztermében KIÉ EZ AZ ORSZÁG? című megrázó 
színdarab lesz látható a Délvidéki Magyarkanizsai Ud-
vari Kamaraszínház előadásában 

3. Hétfőn reggel ¾8–kor lesz a Katolikus iskolások mi-
séje a Belvárosi templomban.  

4. Június 2-án, hétfőn délután 5-kor a JSZCS imaórája 
lesz a Közösségi Ház kápolnájában. Szeretettel hívjuk 
a testvéreket.  

5. Az Első Szeretet Karizmatikus Közösség és a Szentlé-
lek Szeminárium végzett tagjai június 3-án, kedden ta-
lálkoznak a Közösségi Házban este 6 órakor. Téma: a 
szemináriumi lelki élmények megosztása. Mindenkit sze-
retettel várnunk.  

6. Első csütörtökön délután 1 órától csendes Szentség-
imádás a közösségi Ház kápolnájában.  

Első pénteken gyóntatás a szokott módon, délelőtt me-
gyünk a betegekhez.  

Első szombaton fél 6-tól Ünnepélyes Rózsafüzér.  

7. Örömmel tudatjuk a kedves testvérekkel, hogy Batto-
nyai János kispapunkat Püspök úr diakónussá szenteli 
június 21–én szombaton a pécsi bazilikában. Buszt sze-
retnénk indítani, ezért kérjük, jelentkezzenek, hogy 
minél többen ott lehessünk. Útiköltség 1.000,- Ft a 
ministránsoknak ingyenes, a többi gyereknek 500,- Ft.  

8. Ugyanezen a napon tehát június 21-én szombaton este 
fél 7 –kor tartja a Belvárosi templomban Mayer Mihály 
püspök úr aranymiséjét és a püspökké szentelésének 25. 
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évfordulóját. Jöjjünk el erre is minél többen. Erre a 
misére várjuk a német ajkú testvéreket is énekszolgá-
latra.  

9. A mise utána közösségi házba hívom a Képviselőtestü-
leti tagságot a lelkiségi- és csoportvezetőket tago-
kat, cserkész vezetőket, a katolikus intézmények veze-
tőit, hitoktatókat illetve lehetőségként a bérmálkozó-
kat szüleiket a püspök úrral való rövid találkozásra.  

Bacsmai László 
Plébános 


