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H I R D E T É S E I N K 
 2010. november 7 - 14.  

 
1. A Jézus Szíve Család imaórája november 8-án hétfőn 
lesz délután 5 órakor a kápolnában.  

2. A „Miért hiszek?” sorozat keretében dr. Jelenits 
István piarista atyával, irodalomtörténésszel lesz be-
szélgetés november 9-én kedden este 6 órakor a plébá-
nia közösségi házában. A belépés díjtalan, jöjjünk el 
minél többen.  

3. Léleképítő keretében Simó József előadóművész tart 
előadást Templom és iskola címmel Reményik Sándor 120 
éve születetett erdélyi költőről, november 8-án hétfőn 
este 6 órakor.  

4. A kórházkápolna megmaradt bútorzatának kiárusítása 
november 9-én kedden délelőtt 9-11 óra között a szek-
szárdi Ipari Parkban Bogyiszlói u. 4-8 sz. alatt a 22. 
épületben lesz.  

5. A kórházkápolna belső munkálatai a jövő héten befe-
jeződnek, ezért kérnénk egy kis segítséget kitakarítá-
sához 12-én, pénteken a reggeli mise után ¾8 körül.  

6. A katolikus iskola megköszöni a szintetizátort az 
adakozónak.  

7. Jövő évre szentmiséket lehet íratni a plébánián hi-
vatali időben és a sekrestyében.  

8. Jövő évi Kalendáriumok és fali naptárak kaphatóak a 
sekrestyében.  

9. November 13-án, szombaton délután 5 órakor fatimai 
imaóra lesz a templomban.  

10. November 11-én, csütörtökön délután fél 5–kor lesz 
a katolikus iskolások német nyelvű szentmiséje.  

11. November 11-én, csütörtökön az esti szentmise után 
borszentelés lesz a templomban.  

12. Már előre hirdetjük, hogy november 19-én, két hét 
múlva pénteken, az esti mise után fél 7-kor a Belváro-
si templomban lesz a szekszárdi Szent Erzsébet Kari-
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tász Alapítvány jubileumi jótékony célú műsoros estje, 
ahol fellépnek többek között a Liszt Ferenc Pedagógus 
Kórus és Müller Beáta énekművész. Jegyek 500 Ft-os 
áron kaphatóak a templomi bejáratoknál a misék előtt 
és után illetve a Karitász házban, a Munkácsy utcában 
és a helyszínen. Jöjjünk el minél többen a szekszárdi 
Karitász 15 éves évfordulójára, és adományainkkal se-
gítsük a szegényeket.  

13. Még egy jótékony célú hirdetés: A Máltai Szeretet-
szolgálat szekszárdi csoportja November 20-án, szomba-
ton este 7 órától tartja a szokásos Szent Erzsébet na-
pi jótékonysági bálját a Babits Művelődési Házban, 
amelyre jegyek válthatóak a Máltai Szeretetszolgálat 
Hunyadi utcai irodájánál, de fel lehet iratkozni a 
sekrestyében, illetve a plébánián is. Jöjjünk el minél 
többen és segítsük a rászorulók karácsonyát.  

Bacsmai László 
Plébános 


