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H I R D E T É S E I N K 
 2010. szeptember 26 – október 3.  

 
1. A hajósi Egyházmegyei zarándoklatra október 2-án 
szombaton reggel fél 9-kor indulunk a Béla király tér-
ről. Akik még nem fizették az útiköltséget rendezzék 
minél hamarabb.  

2. A Szent Mónika imaközösség havi szentmiséje minden 
hónap utolsó csütörtökjén lesz, ebben a hónapban szept-
ember 30-án csütörtökön este 6 órakor kezdődik a szent-
mise, de az előtte fél 6–kor kezdődő Szentségimádás ke-
retében imádkozzák el közösen napi imát. Sok szeretet-
tel várjuk az anyukákat és nagymamákat.  

3. Szombaton a reggeli szentmise a belvárosi templomban 
lesz fél 8-kor. Október 9-től a Kórházkápolnában lesz-
nek a szombat reggeli szentmisék fél 8-kor. Október 9-
én délután 4 órakor a Balassa napok keretében Ökumeni-
kus Istentisztelet lesz a kórházkápolnában.  

4. A héten első pénteken gyóntatás a szokott módon, 
délelőtt megyünk a betegekhez.  

Első szombat lévén 5 órakor kezdődik az ünnepélyes Ró-
zsafüzér a Rózsafüzér Társulat vezetésével.  

5. Jövő vasárnap a ¾9-es szentmise diákmise, amely egy-
ben a városi hittanos gyerekek évnyitója is. Kérem, 
hozzák el gyermekeket erre a szentmisére.  

6. Az elsőáldozó és első gyónó gyerekek szüleinek szü-
lői értekezlet lesz a plébánia közösségi házában szept-
ember 27-én, hétfőn délután 5 órakor.  

7. Jövő vasárnap október 3-án délután ½3-tól lesz a Há-
zas Hétvége közösség évnyitója a közösségi házban. A 
medjugorjei szentségimádás nem jövő vasárnap, hanem ok-
tóber 9-én két hét múlva lesz délután 5 órakor.  

8. Október 1-jétől este ¼6-tól a hétköznapokon rózsafű-
zért imádkozunk a lelkiségek vezetésével a beosztás 
szerint. A pénteki Irgalmasság Rózsafüzér a reggeli 
szentmise előtt lesz megtartva.  

Hétfő: Fokoláre, Karitász és Máltai Szeretetszolgálat 
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Kedd: A reggeli mise előtt 1 tized 

Szerda: Karizmatikusok és Neokatekumenek 

Csütörtök: Házas Hétvége és Szent Mónika imaközösség 

Péntek: Jézus Szíve Család 

Szombat: Rózsafüzér Társulat 

Jöjjünk el minél többen és kapcsolódjunk bele a Rózsa-
füzér imádságba. Kérjük a lelkiségi csoportok vezető-
it, hogy legyen gondjuk, hogy a csoportjukból 5 ember 
imádkozza elő a napi Rózsafűzért.  

9. Szeptember 27-én, hétfőn délután fél 5 kor a nagy 
hittanterembe várjuk a Jézus Szíve Család minden tagját 
és azokat a testvéreket, akik szeretnének csatlakozni 
ezen lelkiségi csoporthoz. A közösség erősíti hitünket. 
Jézus Szentséges Szívének tisztelete erősíti a közössé-
get.  

10. A Szent József Iskolaközpont színházlátogatást 
szervez a Pécsi Nemzeti Színházba, október 24-én (va-
sárnap) a Légy jó mindhalálig című musical előadásra. A 
busz a Béla király térről, 15 órakor indul. Az előadás 
kezdete 17 óra. Az útkiöltség és a jegy ára 2.500,- Ft. 
Jelentkezni az iskola gazdasági irodájában október 1-
ig, péntekig lehet.  

11. Ugyancsak a katolikus iskola hirdeti: január első 
hetében sítábort szerveznek Ausztriába. Az ötnapos 
program ára félpanzióval, síbérlettel és utazási költ-
séggel együtt a diák korosztály számára 50.000,- Ft. A 
csoporthoz felnőttek is csatlakozhatnak. Jelentkezni az 
iskolában, a szervező tanároknál, Tövisháti Lillánál és 
Deli Jánosnál lehet.  

Bacsmai László 
Plébános 


