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H I R D E T É S E I N K 
 2010. október 10 – 17.  

 
1. Továbbra is a Kórházkápolnában lesznek a szombat 
reggeli szentmisék fél 8-kor. Szombaton nagyon sokan 
voltunk, ami annak a jele, hogy szeretjük ezt a kápol-
nát.  

2. A medjugorjei Szentségimádás vasárnap (ma) lesz dél-
után 5 órakor.  

3. 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. Jöjjünk el minél töb-
ben és kapcsolódjunk bele a Rózsafüzér imádságba.  

4. Október 13-án délután 5 órakor a fatimai imaóra ke-
retében lesz elimádkozva a Rózsafüzér.  

5. A Miért hiszek? - előadássorozat keretében beszélge-
tés lesz Dr. Kellermayer Miklós sejtkutató professzor-
ral a közösségi házban október 12-én, kedden este 6 
órakor. Mindenkit szeretettel várunk.  

6. A Biblia kör október 11-én hétfőn este a mise után 
jön össze, és kéthetente hétfő esténként találkoznak, 
minden érdeklődőd szeretettel várunk.  

7. Tegnap volt az új ministránsok első próbája, akik 
még szeretnének jönni, jelentkezzenek a hitoktatóiknál 
és a legközelebbi ministráns foglalkozásra jöjjenek 
el. 

8. Jövő vasárnap a ¾9-es szentmisén részt vesz a város 
új Képviselőtestülete, és mise után ökumenikus áldás-
ban részesülnek, hogy szolgálatukat mindannyiunk javá-
ra és Isten dicsőségére végezzék.  

9. A mai vasárnaptól délután 3 órától újból lesz szent-
mise, illetve Istentisztelet közvetítés a Tolnatáj TV-
n. Köszönjük személy szerint Puskás Imre elnök úrnak, 
aki figyelembe vette a vallásos emberek igényét és 
közben járt a televízió vezetésénél.  



Belvárosi Plébánia 
Szekszárd 
Béla tér 9.  

2010. október 10. 
Évközi 28. vasárnap

 
 

   
183-2010-(hh-evkozi-28) 2/2  
 

10. Bizonyára a sajtóból értesültek az iszapár kataszt-
rófáról Devecseren és környékén. Oda szándékoztunk 
menni most ősszel a Képviselőtestülettel és a lelkisé-
gekkel. Ezért az erre a zarándoklatra szánt Kb. 
100.000 forintot az egyházközség részéről felajánljuk 
a károsultak megsegítésére. Egyébként a két padtömb 
közötti faládikóba helyezhetik el adományiakat erre a 
célra mostantól egészen a jövő vasárnap estig. A ma-
gunk keretei között segítsünk a bajba jutottakon.  

Bacsmai László 
Plébános 


