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H I R D E T É S E I N K 
 2009. augusztus 23 - 30.  

 

1. Vasárnap (23-án) reggel fél 9-kor indulunk a pécsi 
millenumi ünnepségre, ezért misék mindkét templomban 
reggel fél 8-kor és a Belvárosban este fél 7-kor lesz-
nek.  

2. Végetért a nyári időszak, ezért a szokott módon 
lesznek a misék a Belvárosi templomban, vagyis reggel 
7, és este 6 órakor. Kedden este továbbra sincs szent-
mise. Az Irgalmasság Rózsafűzére péntek esténként ¾6-
tól lesz.  

3. Jövő vasárnaptól ismét lesznek 11 órás szentmisék. 
Kérem, aki teheti jöjjön erre a misére, mert a ¾9-es 
szentmise lesz a katolikus iskolások évnyitó miséje, 
és utána az évnyitó ünnepség. Az első padtömböket 
hagyjuk meg a részükre.  

4. Már előre hirdetjük, hogy az idei Kisboldogasszony 
búcsú Szeptember 5-én és 6–án lesz megtartva. Szomba-
ton déli 12 órától óránként kérem a lelkiségi csopor-
tokat, hogy a beosztás szerint tartsák meg imaóráikat. 
Délután 5 órától gyalogmenetben a szokásos módon me-
gyünk ki a Remetére, ahol szentmise lesz este 6 óra-
kor, majd Szentségimádás, és Keresztúti ájtatosság. A 
keresztúti állomásokra lehet jelentkezni a sekrestyé-
ben. Este 9 órakor lesz vége az esti programnak.  

Vasárnap fél 11-kor a szentmisét Bíró László püspök úr 
tartja, utána szentségi körmenet, előtte 10 órától 
Rózsafűzér imádság a Rózsafűzér Társulat vezetésével.  

5. Szeptember 6-án Faddon tartják a templom napját. 
Részletes program olvasható a hirdetőtáblán.  

6. Az óvodai és az iskolai hittanra csak azokat kell 
beíratni akik most kezdik a hittanra járást. Az isko-
lákban és a plébánián is a szülő jelezheti gyermekének 
hittanra való beíratását.  

7. Szeptemebr 13-án vasárnap délután 3 órától fatimai 
engesztelő imaóra lesz Hercegszántón a majdnem 10 mé-
teres szabadtéri Mária szobornál. Az imaórát és a 
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szentmisét Bacsmai László plébános tartja. A herceg-
szántói plébános szeretettel hívja és várja a szek-
szárdi híveket is, ezért ha összejönnek annyian, akkor 
autóbusszal mennénk. Jelentkezni lehet a sekrestyében 
vagy Borbásné Margitkánál. Indulás délután fél 2-kor 
hazaérkezés kb. 6 óra körül.  

Bacsmai László 
Plébános 
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