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H I R D E T É S E I N K 
 2009. február 1. - 8.  

 

1. Akik az idén szeretnének esküdni, kérjük, jelentkez-
zenek hivatali időben a plébánián, hogy be tudjanak 
kapcsolódni a közös jegyes oktatásba, amely február 
10-én este fél 7-kor kezdődik a plébánián.  

2. Február 2-án hétfőn az esti szentmise du. 5 órakor 
kezdődik, amelynek keretében a gyertyaszentelés mel-
lett gyermek megáldás lesz, ahová sok szeretettel vár-
juk a kedves szülőket gyermekeikkel együtt. Február 2-
án hétfőn a katolikus iskolások miséje reggel ¾8-kor 
lesz szintén gyertyaszenteléssel.  

Saját gyertyát is szentelünk ezen misék alatt, illetve 
megszenteljük a Belvárosi templom grafikájával díszí-
tett gyertyákat és február 2-a után meg lehet vásárol-
ni a sekrestyében 500,- Ft-ért.  

3. Mivel első hétfőn 5 órakor szentmise van a templom-
ban a ezért a Jézus Szíve Család imaórája a jövő héten 
február 9-én délután 5 órakor lesz a kápolnában.  

4. Február 3-án kedden a reggeli szentmise keretében 
lesz a Balázs áldás, akik akkor nem tudnak eljönni, 
azok számára jövő vasárnap a mise után lesz.  

5. Február 4-én, szerdán 17 órai kezdettel az idei tan-
év záró előadása lesz katolikus iskolában: Előadónk: 
Bíró László püspök atya . Téma: A család kiindulópont-
ja és célja a házasság 

6. Az Első Szeretet Karizmatikus Közösség havi összejö-
vetelét február 4-én, szerdán az esti szentmise után 
tartja a Plébánia nagy hittan termében Bacsmai László 
plébános vezetésével. Téma: Az ember testi–lelki éle-
tének védelme az 5. parancsolat alapján. Mindenkit 
szeretettel várunk! 

7. Már előre hirdetjük, hogy február 14-én, szombaton 
délután 1/2 3 órai kezdettel betegek testi és lelki 
gyógyulásáért közbenjáró imaszolgálatot végez az Első 
Szeretet Karizmatikus Közösség a Szikra Közösség és a 
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pécsi Mag Közösség a Közösségi Házban. Mindenkit sze-
retettel hívnak.  

8. A héten első csütörtök csendes Szentségimádás a ká-
polnában délután 1 és 6 óra között hazánkért népün-
kért.  

9. A héten első péntek a szokásos módon gyóntatás reg-
gel és este a misék előtt és alatt, délelőtt megyünk a 
betegekhez.  

10. Szombaton első szombati ünnepélyes Rózsafűzér este 
5 órától a Belvárosi templomban.  

 

11. Szombaton február 7-én az egyházközségi zarándok-
latra reggel fél 8-kor indulunk a Béla király térről. 
A szokásos módon a boros gazdák bort, az asszonyok va-
lami harapnivalót a többiek üdítőt hozzanak az ebéd-
hez.  

12. Jövő vasárnap a 11 órai szentmise keretében lesz 
Müller János és Effinger Anna gyémánt menyegzője, va-
gyis házasságkötésük 60 éves évfordulója.  

13. Kérjük a Képviselőtestületi tagokat, hogy a sekres-
tyében vegyék át meghívójukat a február 11-én szerdán 
este 7 órakor tartandó egyházközségi gyűlésre.  

14. Február 11-én van a betegek világnapja az esti mise 
keretében lesz a betegek kenetének ünnepélyes kiosztá-
sa. Aki elmúlott 60 éves, vagy aki beteg, az veheti 
fel a betegek szentségét, akinek szükséges előtte 
gyónjon, hogy a mise alatt áldozni is tudjon.  

15. Vakok és Gyengénlátók Egyesületéből néhányan elvé-
gezték a szociális munkás képzést, s szívesen segíte-
nének ellenszolgáltatás nélkül ott, ahol tudnak. (Pl. 
bevásárlás, templomba kísérés, stb..) Ha igény van a 
segítségükre, akkor keressék Varga Évát a megadott te-
lefonszámon (06/30-608-8813) vagy jelezzék a sekres-
tyében vagy a plébánián.  

 
Bacsmai László 
Plébános 


