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H I R D E T É S E I N K 
 2009. szeptember 27 – október 4.  

 

1. Szeptember 28-án hétfőn délután 5 órakor az elsőál-
dozók és első gyónók (3-4 oszt.) szüleinek értekezlet 
lesz a plébánia közösségi házában. Szeretettel várjuk 
a szülőket.  

A felnőttek számára a következő katekumenátus 28-án 
hétfőn lesz.  

2. Október 10-én, szombaton délelőtt 9 órától 
medugorjei zarándokok találkozója lesz a Belvárosi 
templomban. Erre sok szeretettel várjuk a kedves test-
véreket. Aki szívesen sütne az ebédhez sós vagy édes 
süteményt kérem jelezze a plébánián vagy a sekrestyé-
ben illetve a házvezetőnőnél Erzsikénél. Aki szeretne 
tanúságot tenni a Medugorjéban ért lelki élményeiről 
annak jelentkezését is várjuk. Délután 3 órakor Dr Bá-
bel Balázs kalocsai érsek atya miséjével zárul a lelki 
nap. Jöjjünk el minél többen.  

3. A papság éve alkalmából, a papságért felajánlva za-
rándoklatot szervezünk 2009. október 3-án, szombaton 
Jászberénybe Csaba lelki vezetésével. Útiköltség 3. 
500, - Ft, mely a belépőket is tartalmazza. Jelentkez-
ni a plébánián és a sekrestyében lehet, részletes 
program a hirdetőtáblán olvasható. Jelentkezési határ-
idő vasárnap estig.  

4. Szombaton a reggeli szentmise már a Belvárosi temp-
lomban lesz, de rendkívüli módon reggel 7 órakor, ame-
lyen részt vesznek a Jászberénybe zarándokoló testvé-
rek és utána indulnak tehát kb. fél 8-kor a Béla ki-
rály térről.  

5. A héten első csütörtök, csendes Szentségimádás a 
plébánia kápolnájában délután 1 órától.  

Október 1-jén csütörtökön kezdjük az októberi ájtatos-
ságunkat kedd kivételével esténkét ¼ 6-tól a lelkisé-
gek vezetésével a beosztás szerint. Csütörtökön egybe-
kötve a Szentségimádással. Kedden reggel a mise előtt 
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egy tized Rózsafűzért imádkozunk. Péntekenként reggel 
6.40–től van az Irgalmasság Rózsafűzére.  

6. Pénteken elsőpéntek gyóntatás a szokott módon dél-
előtt megyünk a betegekhez.  

Szombaton 5 órától ünnepélyes Rózsafüzér a Rózsafüzér 
Társulat vezetésével, Szentségkitétel nélkül.  

7. Jövő vasárnap a ¾ 9 órás szentmise diákmise és az 
állami iskolákban járó hittanosok évnyitó miséje.  

Jövő vasárnap délután fél 3-tól a Házas Hétvégések 
Veni-Sanctéja a közösségi Házban. 

8. Október 3-án szombaton este 6 órakor a Kórházkápolna 
javára kiállítást szerveznek Őcsényben a Közösségi 
Házba, ahová sok szeretettel várják az érdeklődőket.  

9. Az okóber 23-25 –e közötti pécsi taize-e találkozóra 
várjuk a fiatalok jelentkezését. Az idei bérmálkozók 
számára ez egy lelki felkészülés lesz a bérmálásra, ők 
a szombati napon október 24-én vesznek részt, a 17 év-
nél idősebbeket péntektől vasárnapig várják a szereve-
zők. Ezzel kapcsolatosan a helynök úr meghívóval for-
dul a fiatalok felé:  

Kedves Testvérek! 

Az egész világ csodálkozva tekint Taize felé, 
ahol évtizedek óta a mai gyakorlatból kiemelkedő 
érdeklődéssel és elkötelezettséggel élik a test-
véri közösséget, és együtt a Krisztusra figye-
lést. Nagy öröm az ezeréves egyházmegyénk számá-
ra, hogy ünnepi esztendőnkben Pécs adhat otthont 
ennek a lelki töltekezést biztosító találkozónak.  

Hívunk Benneteket, hogy nyitott lelkülettel ve-
gyetek részt október 23-25. között Pécsett a 
taizei testvérek által szervezett imatalálkozón.  

Szeretettel várunk Benneteket, hogy jelenlétetek-
kel gazdagítsátok találkozónkat! Teljes szöveg a 
hirdetőtáblán illetve a hirdetésünkhöz csatolva 
és a honlapunkon olvasható.  

Bacsmai László 
Plébános 


