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H I R D E T É S E I N K 
2014. szeptember 7 - 14.  

 

1. Vasárnap (ma) a Remetén 10 órakor Rózsafüzér imád-
ság, fél 11-kor ünnnepi szentmise keretében köszöntjük 
Bíró László püspök urat 40 éves papi és 20 éves püspö-
ki jubileuma alkalmából. Szentségi körmenet zárja a 
búcsút. Szeptember 12-én, pénteken az esti miélt Bíró 
László püspök úr tartja.  

2. A Remete-Csurgó avatása és megáldása szeptember 7–én 
vasárnap délután 4 órakor lesz, utána kötetlen  
együttlét.  

3. Szeptember 13-án, szombaton, délután 5 órakor fatimai 
imóra lesz a Belvárosi templomban.  

4. Szeptember 10-én szerdán este ¾7–től Biblia kör a 
plébánián Attila atya vezetésével.  

5. A Katekumenátus a haladóknak szeptember 15 én hétfőn 
¾7–től, a kezdőknek pedig szepetember 17–én szerdán 
¾7–től a plébánián.  

6. A plébániai hitoktatás a hétfőtől indul: 
7-8. osztályosoknak csütörtökön délután 4 órától.  

A 9. osztályosoknak és annál nagyobbaknak, péntek dél-
után 4 órától.  

A 3-4. osztályosoknak pedig az iskolában a délutáni 
időpontban van hittan. Az iskolákban érdeklődjenek, 
hogy mikor.  

Az óvodákba majd októbertől lesz hitoktatás, kérjük a 
szülőket, hogy írassák be gyermekeiket hittanfoglalko-
zásra.  

7. Családok búcsúja lesz Máriagyűdön szeptember 27–én, 
amelynek vendége Palánki Ferenc egri segédpüspök lesz. 
A gyerekeknek bábszínház és ügyességi játékok lesznek. 
Akik regisztrálnak, meleg ebédet is kapnak, az utazás 
is külön autóbusszal történik. Jelentkezzünk minél 
többen.  
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8. Az országos katolikus karizmatikus találkozóra külön 
buszt szeretnénk indítani, ezért kérjük, hogy a részt 
venni szándékozók szíveskedjenek szeptember 8-ig a 
sekrestyében vagy a plébánián jelentkezni. Részletek a 
hirdetőtáblán.  

9. Szeptember 15-én, hétfőn este 18.15-től ünnepli a 
Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat fennállá-
sának 15 éves évfordulóját, melyre szeretettel várják 
az érdeklődőket a Művészetek Házába. A program a bejá-
rat melletti Meghívón olvasható.  

10. A Pécsi Egyházmegye 2014. október 4-én, szombaton 
gyalogos zarándoklatot szervez Bátára, Magyarország 
egyetlen Szent Vér kegyhelyére.  

Indulás Szekszárdról a Bricostore parkolóból 6 órakor. 
Bátán 15 órakor mutatja be Udvardy György megyéspüspök 
az ünnepi szentmisét, előtte szentségimádás, zenés 
áhítat lesz. A hazautazást buszokkal az egyházmegye 
megszervezi. Érkezés kb. 18 órakor.  

A zarándoklaton kerékpárral is részt lehet venni. Ők 
10.30-kor indulnak a Bricostore parkolóból. A kerék-
párok és a személyek hazaszállítása buszokkal törté-
nik.  

A zarándoklaton való részvételre jelentkezni - név, 
telefonszám megadásával - a Sekrestyében illetve a 
Plébánián lehet.  

Akik busszal szeretnének menni a szent vér búcsúra 
azok is jelentkezzenek a sekrestyében vagy a plébáni-
án. Útiköltség 500,- Ft lesz tele busz esetén.  

Bacsmai László 
Plébános 


