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H I R D E T É S E I N K 
 2009. október 25 – november 1.  

 

1. Október 26-án hétfőn este 6 órakor Bíró László püs-
pök úr misézik elhunytainkért. Utána az Alsóvárosiak-
nak összejövetel lesz a közösségi házban.  

2. Jövő vasárnap Mindenszentek ünnepe a misék vasárnapi 
rendben lesznek. Az esti mise után halotti ájtatossá-
got tartunk. Az Újvárosban halottak napján a reggeli 
mise után lesz a halotti ájtatosság. November 2-án ha-
lottak napján a Belvárosban reggel ¾8-kor a katolikus 
iskolások miséje lesz, és este 6 órakor lesz szentmise 
a halottainkért.  

Teljes búcsút lehet nyerni Mindenszentek ünnepétől  
halottak napja nyolcadában. A kegyelem állapota és a 
pápa szándékára való imádság mellett a templom illetve 
a temető meglátogatása a feltétel. Ajánljuk fel napon-
ta egy –egy halottunkért a teljes búcsút.  

3. A missziók javára több mint 60 ezer forintot tudtunk 
elküldeni. Köszönjük minden adakozónak.  

4. Októberi ájtatosságunkat kedd kivételével esténkét 
6-tól a lelkiségek vezetésével a beosztás szerint 
tartjuk.  

5. A Kórház kápolna javára több mint 50 ezer forint 
jött össze a jótékonysági hangversenyen. Minden adako-
zónak köszönjük. Novemberben folyatatódnak a munkála-
tok a kórházkápolnánál, amennyiben az időjárás megen-
gedi.  

6. A szekszárdi Szent Erzsébet Katolikus Karitász meg-
rendezi az idén is a hagyományos jótékonysági estjét a 
Művészetek Házában október 27-én, kedden este 7 óra-
kor. Jegyek vásárolhatók a vasárnapi délelőtti misék 
után főbejáratnál, a plébánián és az eladás előtt a 
helyszínen 500 forintos áron. Ennek bevételéből tudjuk 
karácsonyra segíteni a rászorulókat. Takaróvásár is 
folytatódik a Karitász házban keddtől péntekig dél-
előttönként.  
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7. Jövő évre szentmise élet lehet íratni és befizetni a 
sekrestyében, illetve a plébánián hivatali időben 

8. Jövő évi kalendáriumokat és naptárakat Mindenszentek 
ünnepétől fogunk árusítani. Kérem a lelkiségi vezető-
ket, hogy november 1-től advent 4-ik vasárnapjáig kér-
jenek meg egy –egy embert aki a főbejáratnál ellátná 
az árusítás szolgálatát ¾9–es és az esti mise előtt 
illetve után, és jelezzék a sekrestyében vagy a plébá-
nián.  

9. Adorémus és Jóhír egyházmegyei újság kapható a kis-
asztalkán. Tartalmas összeállítás van benne a 
milleniumi ünnepségről.  

10. A pécsi egyházmegye milleniumi záró miséjére novem-
ber 28-án szombaton 10 órától kerül sor a Bazilikában. 
Délután pedig ingyen látogathatóak pl. az ókeresztény 
sírkamrák. Akik szeretnének jönni, kérem jelentkezze-
nek a sekrestyében a plébánián vagy Borbásné Margitká-
nál. Az útiköltség 1.000,- Ft-ba kerül.  

11. Az Országos Katolikus Karizmatikus találkozót no-
vember 7-én Budapesten rendezik meg, melyre külön 
busszal megyünk. Jelentkezni a sekrestyében vagy a 
plébánián lehet 2.200,- Ft útiköltség egyidejű befize-
tésével október 31-ig. Indulás november 7-én reggel a 
Béla térről ¼7 órakor, érkezés este kb. 9 órakor. 
Részletek a hirdetőtáblán olvashatók.  

Bacsmai László 
Plébános 


