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H I R D E T É S E I N K 
 2009. december 6 - 13.  

 

1. December 6-án vasárnap (ma) 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.  

2. Hétfőn december 7-én reggel ¾8-kor a katolikus isko-
lások miséje lesz.  

3. Lelkigyakorlatot tart templomunkban Székely János 
püspök úr Esztergomból, december 11-től 13-ig, péntek-
től vasárnapig. Minden este délután 5 órától gyónta-
tás, és a mise alatt lelkigyakorlatos beszéd. Kérem, 
jöjjünk el a pénteki kezdésre is.  

A gyerekek számára szombaton délelőtt 9-től a 3-4 osz-
tályosok számára lelki nap a közösségi házban. A na-
gyobbak számára délelőtt 11–től gyónási lehetőség a 
plébánián.  

Szombaton reggel fél 9-től a ministránsoknak próba 
lesz másnapi beöltözéshez, utána részt vesznek a dél-
előtti lelki programon.  

4. December 8-án, kedden a Szeplőtelen Fogantatás ünne-
pén reggel 7 –kor lesz a szentmise, és déli 12 órától 
a kápolnában Rózsafüzér imádság lesz.  

5. Jövő vasárnap délután fél 3-tól Házas hétvégések Ad-
venti találkozója lesz a közösségi Házban.  

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

7. Azon betegeket, akik szeretnék elvégezni a karácso-
nyi szentgyónásukat, kérjük bejelenteni a sekrestyében 
vagy a plébánián.  

8. Reggel fél 7–kor kezdődnek a Rorate misék keddtől 
szombatig.  
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9. December 13-án vasárnap délután 5 órától fatimai áj-
tatosság lesz.  

10. A Szent József Katolikus Általános Iskolában félár-
ván maradt egy testvérpár, akiknek még van két kisebb 
testvérük. A család megsegítésére, a gyermekek isko-
láztatására december 8-án kedden 18 órakor jótékonysá-
gi estet szervez az iskola a Művészetek Házában, ame-
lyet ezúton is szeretnének megköszönni a városnak és 
Matókné Kapási Juliannának, aki rendelkezésükre bocsá-
totta a helyszínt. A jótékonysági est belépőjegy nél-
küli, adományaikat köszönettel veszik.  

Az esten fellépnek többek között: Lozsányi Tamás, Lá-
nyi Péter, Karácsonyiné Müller Beáta, Ifjú Szív Tánc-
együttes, Tücsök Zenésklub és Mások… 

11. December 9-én, szerdán és 10-én csütörtökön a Szent 
Gellért Egyházi Könyvkiadó könyvvására lesz a katoli-
kus iskola kapubejárójában. Közeledik a Karácsony, 
szeretteiknek e kiadványokkal biztosan örömet szerez-
hetnek.  

12. December 10-én csütörtökön 17 órakor Czakó Gábor: 
„Az Antikrisztus és a család” címmel tart előadást az 
iskola tornatermében.  

13. A Szekszárdi Alsóvárosi Római Katolikus Közhasznú 
Egyesület a Kórház kápolna javára adományként felaján-
lott képei a Katolikus iskola folyosógalériáján megte-
kinthetők és megvásárolhatóak. Az Egyesület várja tá-
mogató segítségüket.  

Bacsmai László 
Plébános 


