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H I R D E T É S E I N K 
 2009. november 29 – december 6.  

 

1. A  Karitász javára a két templomba több mint 200 
ezer Ft jött össze. Minden adakozónak köszönjük.  

2. Jövő évi kalendáriumokat és naptárakat árusítunk a 
mise előtt és után a főbejáratnál.  

3. Vasárnap (ma) délután 5 órától Medjugorjei Szentség-
imádás lesz a Belvárosi templomban.  

4. Jövő vasárnap diákmise lesz, amikorra várjuk a Miku-
lást.  

Adventi koszorú készítés az óvodásoknak és az alsó osz-
tályosoknak 29-én vasárnap (ma) a ¾9-es mise után lesz 
a közösségi házban, amelyre a cserkészeket is hívjuk.  

5. Az Első Szeretet Karizmatikus Közösség december 2-
án, szerdán az esti szentmise után tartja havi össze-
jövetelét a plébánián. Téma: készülés a rorate és a 
karácsonyi imaszolgálatra.  

6. A héten első csütörtök, csendes Szentségimádás a ká-
polnában.  

7. Első pénteken, a szokásos módon lesz a gyóntatás, 
délelőtt megyünk a betegekhez, akiknek ez a karácsonyi 
gyónásuk is lesz egyben.  

8. Szombaton ünnepélyes Rózsafüzér a Rózsafüzér Társu-
lat vezetésével.  

9. December 6-án jövő vasárnap délután fél 5-kor a pé-
csi Vers és Prózamondó Pedagógusok Műhelye elődadásban 
a pécsi püspökség 1000 éve a magyar irodalomban címmel 
a pécsi püspökséghez kötődő költők, pap költők művei-
ből lesz egy háromnegyed órás összeállítás. Szeretet-
tel várjuk a vallásos irodalmat kedvelőket.  

10. Hirdetjük, hogy a Rorate miséken keddtől péntekig 
kérjük a lelkiségi csoportok közreműködését a megszo-
kott rendben.  

Kedd: Neokatekumek és Karizmatikusok 
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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 

11. A Szikra és az Első Szeretet Karizmatikus Közösség 
hagyományos karácsonyi közbenjáró imaszolgálatát de-
cember 19-én,  szombaton ajánlja fel a testi- és lelki 
betegek gyógyulásáért a közösségi házban délután ½4-
től este 6 óráig.  Mindenkit szeretettel várnak. 

12. A Pápai Missziós Művek ádventi gyűjtési akciót in-
dítanak egy Közép Indiai Panchkui faluban lévő gyer-
mekintézmény megsegítésére, ahol 200 gyerek él, nagyon 
egyszerű körülmények között, ágyak és bútorok nélkül.  

A felnőttek és a gyerekek is csatlakozhatnak az akció-
hoz, azzal, hogy az advent folyamán lemondanak valami-
ről (édesség, üdítő) és annak az árát félre teszik és 
felajánlják erre a célra. Most az adventben kezdjük el 
lelkileg élni és majd Vízkereszt vasárnapján gyűjtjük 
össze az adományokat és küldjük el a  Pápai Missziós 
Műveken keresztül  Indiába. Imádkozzunk egy Miatyánkot 
az árvákért, egy Üdvözlégyet az éhezőkért és egy Di-
csőséget a betegekért naponta.  

Bacsmai László 
Plébános 


