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H I R D E T É S E I N K 
 2009. november 22 - 29.  

 

1. Vasárnap (ma) gyűjtünk a Karitász javára a szegények 
megsegítésére a két padtömb közötti faládikóban. Akik 
szeretnének a Káritász munkában rendszeresen, vagy al-
kalomszerűen segíteni, azok a faládikóba tegyék be az 
ott található papírlapocskán nevüket elérhetőségükkel.  

3. Jövő évi kalendáriumokat és naptárakat árusítunk a 
mise előtt és után a főbejáratnál. Hétköznap és szom-
bat este a sekrestyében lehet vásárolni Medjugorjei 
Szentségimádó könyv is megvásárolható, melynek szerző-
je Jozo Zovko atya. A Léleképítőn hallott Jáki Teodóz 
bencés atya CD lemezét is meg lehet vásárolni a bejá-
ratnál. Szép karácsonyi ajándék is lehet.  

4. A pécsi egyházmegye milleniumi záró miséjére novem-
ber 28-án szombaton 10 órától kerül sor a Bazilikában. 
szombaton reggel a fél 8–as mise után 8 órakor indu-
lunk a Béla király térről. Több jelentkezőt nem tudunk 
fogadni, mert a busz megtelt.  

 E –miatt a program miatt az adventi koszorú készítés 
az óvodásoknak és az alsó osztályosoknak nem szomba-
ton, hanem másnap 29-én vasárnap a ¾ 9 mise után lesz 
a közösségi házban, amelyre a cserkészeket is hívjuk.  

A katolikus óvodában koszorúmegáldás 27-én pénteken 
délután fél 5 –kor lesz.  

5. Vasárnap a ¾9-es mise után Szentségimádási órát tar-
tunk a templomban a Jézus Szíve Család vezetésével. 
Szeretettel hívjuk a Testvéreket! 

6. Kezes találkozó lesz a 3. és 4. osztályos gyerekek 
kezeseinek a plébánián, 23-án hétfőn délután 5 órától.  

7. Jövő vasárnap délután 5 órától Medjugorjei Szentség-
imádás lesz a Belvárosi templomban.  

8. December 6-án vasárnap délután fél 5-kor a pécsi 
Vers és Prózamondó Pedagógusok Műhelye elődadásban a 
pécsi püspökség 1000 éve a magyar irodalomban címmel a 
pécsi püspökséghez kötődő költők, pap költők műveiből 
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lesz egy háromnegyed órás összeállítás. Szeretettel 
várjuk a vallásos irodalmat kedvelőket.  

9. Társastánc tanfolyam indul 2009. november 27-én 
(pénteken) 17 órai kezdettel a plébánia Közösségi Há-
zában. Bővebbek a hirdetőtáblákon és a két padtömb kö-
zötti asztalon.  

10. Megjelent a Jóhír egyházmegyei újság és az Adoremus 
a kisasztalkán megvásárolható.  

11. Már előre hirdetjük, hogy a Rorate miséken keddtől 
péntekig kérjük a lelkiségi csoportok közreműködését a 
megszokott rendben.  

Kedd: Neokatekumek és Karizmatikusok 

Szerda: A katolikus iskolások és hittanosok (utána 
agapé a plébánián) 

Csütörtök: Házashétvége 

Péntek: Focolare, Karitasz és Máltai szeretetszolgálat 

Szombat: Rózsafüzér Társulat és a Jézus Szíve család 

Bacsmai László, Plébános 


