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

 

1. Medjugorjei Szentségimádás lesz a Mindenszentek ün-
nepén (ma) délután 5 órától, utána közvetlenül a Min-
denszentek litániája. Az esti mise után pedig halotti 
ájtatosság.  

2. November 2-án halottak 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 ha-
lottak napja nyolcadában. A kegyelem állapota és a pá-
pa szándékára való imádság mellett a templom illetve a 
temető meglátogatása a feltétel. Ajánljuk fel naponta 
egy –egy halottunkért a teljes búcsút.  

3. November 2-án első hétfőn a Jézus Szíve család ima-
órája délután 5 órától a kápolnában.  

4. A héten első csütörtökön csendes szentségimádás a 
kápolnában délután 1-6 óráig.  

5. A héten első péntek gyóntatás a szokott módon, dél-
előtt megyünk a betegekhez.  

6. Szombaton délután 5 órától első szombati ünnepélyes 
rózsafüzér a Rózsafüzér társulat vezetésével. Köszön-
jük a lelkiségi tagoknak az októberi rózsafüzéreken 
való szolgálatot.  

7. Az Első Szeretet Karizmatikus Közösség november 4-
én, szerdán az esti szentmise után tartja havi össze-
jövetelét a plébánián. Téma a november 7-i Országos 
Karizmatikus Találkozóra és a december 19-i közbenjáró 
imaszolgálatra való készülés. Mindenkit szeretettel 
várunk! 

8. A Máltai Szeretetszolgálat szekszárdi csoportja jó-
tékony célú Erzsébet napi bált tart a november 7-én 
este 7 órakor a Babits Művelődési ház márványteremé-
ben. Jegyek és támogató jegyek a Hunyadi utcai Máltai 
irodában kaphatóak. Ezzel hozzájárulunk a rászorulók 
karácsonyi ajándékához.  
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9. Jövő évre szentmiséket lehet íratni és befizetni a 
sekrestyében, illetve a plébánián hivatali időben 

10. Jövő évi kalendáriumokat és naptárakat Mindenszen-
tek ünnepétől fogunk árusítani a mise előtt és után a 
főbejáratnál. Hétköznap és szombat este a sekrestyében 
lehet vásárolni.  

11. A pécsi egyházmegye milleniumi záró miséjére novem-
ber 28-án, szombaton 10 órától kerül sor a Baziliká-
ban. Délután pedig ingyen látogathatóak pl. az óke-
resztény sírkamrák. Akik szeretnének jönni, kérem je-
lentkezzenek a sekrestyében a plébánián vagy Borbásné 
Margitkánál. Az útiköltség 1.000,- Ft-ba kerül.  

12. "Prófétául rendeltelek " címmel az Országos Katoli-
kus Karizmatikus Találkozót november 7-én Budapesten 
tartják, melyre külön busszal csak kellő számú jelent-
kező (45 fő) esetén tudunk menni, ezért kérjük a ked-
ves híveket, hogy november 2-ig, legkésőbb az esti 
szentmise után jelentkezzenek a sekrestyében 2.200,- 
Ft útiköltség befizetésével. November 7-én reggel ¼7 
órakor indulunk a Béla térről és kb. este 9-kor érke-
zünk haza. Részletek a hirdetőtáblán olvashatók.  

Bacsmai László 
Plébános 


