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H I R D E T É S E I N K 
 2009. november 8 - 15.  

 

1. November 11-én szerdán Szent Márton püspök napján a 
katolikus iskola meghívására délután 5 órakor német 
nyelvű szentmisét tart Mayer Mihály püspök úr templo-
munkban. Természetesen az olvasmányok elhangzanak ma-
gyarul is. A mise végén bormegáldás lesz. Az esti 6 
órás mise elmarad, helyette ez az 5 órai szentmise 
lesz megtartva.  

2. November 13-án, pénteken délután 5 órától fatimai 
ájtatosság lesz.  

3. Jövő évre szentmiséket lehet íratni és befizetni a 
sekrestyében illetve a plébánián hivatali időben 

4. Jövő évi kalendáriumokat és naptárakat árusítunk a 
mise előtt és után a főbejáratnál. Hétköznap és szom-
bat este a sekrestyében lehet vásárolni.  

5. 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. Kérem, jelentkezzenek a sekrestyében, a 
plébánián vagy Borbásné Margitkánál. Az útiköltség 
1.000,- forintba kerül. A ministránsok jelentkezését 
is várjuk, ők ingyen jöhetnek. Ahhoz, hogy menni tud-
junk busszal, még várunk jelentkezéseket. Emiatt a 
program miatt az adventi koszú készítés az óvodásoknak 
és az alsó osztályosoknak nem szombaton, hanem másnap 
29-én vasárnap a ¾9-es mise után lesz a közösségi ház-
ban, amelyre a cserkészeket is hívjuk.  

6. A Kairosz Kiadó szervezésében indult Miért hiszek? 
című előadássorozat következő vendége, Bíró László 
püspök november 10-én kedden este 6 órakor a közösségi 
házban. Róla készült könyv megvásárolható és dedikál-
ható.  

7. Megjelent a Családunk külön kiadása, amelynek témája 
a Medjugorje nap és a pécsi taizéi találkozó. Még egy-
szer köszönöm minden segítőnek a találkozó megszerve-
zését. Külön köszönöm Visontai Lászlónak, aki az új-
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ságnak az anyagát összeállította. CD is készült a 
Medjugorje napról, amelyet a kórházkápolna javára fel-
ajánlott 500,- forintért lehet elvinni a főbejárati 
árusító helyről. Ha elfogyott, a sekrestyében elője-
gyezhető. 

Bacsmai László 
Plébános 


