
Belvárosi Plébánia 
Szekszárd 
Béla tér 9.  

2010. szeptember 12. 
Évközi 24. vasárnap

 
 

   
179-2010-(hh-evkozi-24) 1/2  
 

H I R D E T É S E I N K 
 2010. szeptember 12 - 19.  

 
1. Vasárnap (ma) este 6 órakor Markovics Milán bonyhádi 
születésű újmisés tart újmisét Belvárosi templomban 
melyre jöjjünk el minél többen. 7-én, Szeptember 13-án 
hétfőn délután 5 órakor fatimai imaóra lesz a templom-
ban.  

2. Szeptember 25-én, szombaton Országos Katolikus Ka-
rizmatikus találkozó lesz Kiskunfélegyházán, melyre 
külön buszt indítunk. Ravasz Csaba és Hegyháti Tibor 
atya vezetésével. Jelentkezni lehet szeptember 18-ig a 
sekrestyében 2.500,- Ft egyidejű befizetésével. Az in-
dulás időpontját később hirdetjük.  

3. Egyházmegyei zarándoklatra megyünk október 2-án 
szombaton Hajósra,  

Jelentkezni lehet a sekrestyében a plébánián illetve a 
katolikus iskolában. A részvételi díj: gyerekeknek 
500,- Ft a felnőtteknek 1.000,- Ft.  

4. Már többen jelentkeztek a Szent Mónika imaközösség-
be, akik szeretnének jelentkezni és szeretnénk naponta 
imádkozni gyermekükért, azok további jelentkezését 
várjuk Kirschné Ágotánál vagy a sekrestyében.  

5. Szeptember 16-án, csütörtökön délután 3 órakor lesz 
Heilmann József gimnáziumi tanár temetése az Alsóvá-
rosi temetőben. A gyászmise aznap reggel fél 8-kor a 
Belvárosi templomban lesz. A Házas Hétvége közösségé-
nek tagja volt feleségével együtt, aki 10 éven át mél-
tósággal hordozta a betegség keresztéjét. A Jó Isten 
adjon vigasztalást az árván maradt családnak.  

6. Szeptember 6-tól megkezdődött a hitoktatás az isko-
lákban és a plébánián. A gyerekeket be lehet íratni 
hittanra a plébánián illetve az óvodában, iskolában, 
írásban jelezve a vezető óvónő illetve az osztályfőnök 
felé. A Belvárosi templomban kitettük a hittanórák 
rendjét.  

7. Akik felnőttként szeretnének megkeresztelkedni il-
letve elsőáldozáshoz és bérmáláshoz járulni azok szá-
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mára a katekumenátus szeptember 13-án, hétfőn este ¾7-
kor kezdődik a plébánián.  

8. Baba-Mama klub a plébánián minden kedden 10-től 
11.30–ig. Szeretettel várjuk a 3 évesnél kisebb gyere-
keket édesanyjukkal.  

9. Szombaton szeptember 18-án, Faddon lesz a templom 
napja, amelynek keretében 10 órakor Mayer Mihály püs-
pök úr misézik, utána Jókai Anna tart előadást. Szóró-
lap a kisasztalkán található.  

10. A következő hétvégén lesz a Szüreti Fesztivál a Bé-
la király téren, ezért a buszjáratok megváltoznak, nem 
lehet majd autóval megközelíteni a templomot. A szom-
bat reggeli szentmise nem a Remetén lesz, hanem a 
templomban, mivel a buszjáratok másképpen közlekednek.  

11. Szeptember 14-én, kedden 18.00 órakor a „Miért hi-
szek” sorozat vendégeként Császár Angéla színművész 
lesz az előadó a Közösségi Házban. 

Bacsmai László 
Plébános 


