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H I R D E T É S E I N K 
2014. június 15 - 22.  

 

1. Az idei évben is megrendezésre kerül az éjszakai 
gyalogos zarándoklat, amelyet a szentelendőért aján-
lunk fel. Gyülekező június 20-án, pénteken 16.30-kor 
az Árpád-kori kápolnánál, Mecseknádasdon. Püspök-
szentlászlón éjszakai Szentségimádásra lesz lehetőség.  

2. Battonyai János kispapunkat Püspök úr diakónussá 
szenteli június 21–én szombaton délelőtt 10 órakor a 
pécsi bazilikában.  

Szombaton reggel 8.15-kor indul az autóbusz a templom 
mellől. Aki még szeretne jelentkezni még lehet a sek-
restyében, vagy Borbásné Margitkánál. A ministránso-
kat, cserkészeket is hívjuk 

3. 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. 
évfordulóját. Jöjjünk el erre is minél többen, ez lesz 
az új diakónus első diakónusi szolgálata. Erre a misé-
re várjuk a német ajkú testvéreket is énekszolgálatra. 
A lelki ajándékokat kérjük leadni legkésőbb csütörtö-
kig.  

4. Jövő vasárnap reggel 8–kor lesz a Katolikus Iskolá-
sok évzárója a Belvárosi templomban.  

. Jövő vasárnap Úrnapja a Belvárosban a ¾9–es mise után 
lesz az Úrnapi körmenet, kérem, hogy az Úrnapi oltáro-
kat a szokott módon a lelkiségek készítsék el. A máso-
dik állomást a sekrestye végébe kellene tenni, mert 
megváltozott a forgalmi rend a templom előtt.  

Kérjük, hogy az első gyónt és az idén első áldozott 
lányok a plébánián vegyék fel a fehér ruhát és szórja-
nak szirmot az Oltáriszentség előtt. Szirmokat csütör-
töktől lehet leadnia virágozóban.  

Újvárosban az Úrnapi körmenet a 10 órás szentmise után 
lesz a szokott módon, előre is köszönöm a szolgálatte-
vők fáradozását.  
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6. A Galiarda (Gájárda) Kamarakórus szeretettel hívja 
és várja a kedves Testvéreket az Újvárosi templomban 
tartandó évadzáró hangversenyére június 19–én csütör-
tökön este 6 órakor. A belépés díjtalan, a Kórus támo-
gatásokat szívesen fogad.  

7. Mivel az idén mi nem megyünk medjugorjei zarándok-
latra, ezért ha valaki szeretne a medjugorjei imata-
lálkozóra menni, ami július 30-án indul Mágocsról il-
letve Pécsről, az érdeklődjön a plébánián.  

8. Elkészült Kirsch János diakónus síremléke. megáldása 
július 27–én a fél 8-as mise után lesz az Újvárosi te-
metőben. Köszönjük mindazoknak, akik hozzájárultak 
adományukkal a sírkő megvásárlásához.  

Bacsmai László 
Plébános 


