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H I R D E T É S E I N K 
 2010. november 14 - 21.  

 
1. Jövő vasárnap lesz a szokásos Szent Erzsébet napi 
gyűjtés a szegények megsegítésére. A két padtömb kö-
zötti faládikóba helyezhetik el az erre a célra szánt 
adományaikat.  

2. Jövő vasárnap Krisztus Király ünnepe, ezért a ¾9–es 
mise után lesz a Jézus Szíve Család Szentségimádási 
órája.  

3. Isten szeretete címmel lelkigyakorlatot szervez a 
Szikra közösség 2010. december 10-12. között a Plébá-
nia Közösségi Házában. Ez a hétvége alkalom arra, hogy 
megtapasztaljuk Isten szeretetének sokszínűségét, és 
gyógyuljanak azok a lelki sebeink, melyek Istennel va-
ló kapcsolatunkat rontják, hogy növekedhessünk a sze-
retetben. További részletek és jelentkezési lap a sek-
restyében.  

4. Már előre jelezzük, hogy november 22-én, jövő hétfőn 
délután 5 órakor kezes találkozó lesz a plébánia kö-
zösségi házában az első gyónó és elsőáldozó gyerekek 
kezeseinek.  

5. November 26-án, pénteken este 6 órakor a csíksomlyói 
zarándokoknak lesz egy szentmiséjük a Belvárosi temp-
lomban, utána pedig a közösségi házban folytatódik egy 
közös beszélgetés az elmúlt 10 év zarándok élményei-
ről. Minden zarándokot, aki valaha is volt, vagy sze-
retne menni Csíksomlyóra szeretettel várunk.  

6. November 20-án, szombaton délelőtt 9–10 óráig mi-
nistránsfoglalkozás lesz, amelyre várjuk főleg a most 
kezdő ministránsokat.  

7. Megérkezett a Jó hír legújabb száma a címlapon a 
felújított decsi templom látható, a kisasztalkáról 
megvásárolható.  

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

9. Jövő évi Kalendáriumok és fali naptárak kaphatóak a 
sekrestyében.  
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10. November 19-én, pénteken, az esti mise után fél 7-
kor a Belvárosi templomban lesz a szekszárdi Szent Er-
zsébet Karitász Alapítvány jubileumi jótékony célú mű-
soros estje, ahol fellépnek többek között a Liszt Fe-
renc Pedagógus Kórus és Müller Beáta énekművész. Je-
gyek 500 Ft-os áron kaphatóak a templomi bejáratoknál 
a misék után illetve a Karitász házban a Munkácsy ut-
cában és a helyszínen. Jöjjünk el minél többen a szek-
szárdi Karitász 15 éves évfordulójára, és adományaink-
kal segítsük a szegényeket.  

11. A Máltai Szeretetszolgálat szekszárdi csoportja 
November 20-án, szombaton este 7 órától tartja a szo-
kásos Szent Erzsébet napi jótékonysági bálját a Babits 
Művelődési Házban, amelyre jegyek válthatóak a Máltai 
Szeretetszolgálat irodájánál Hunyadi utca 4. alatt 
irodájánál. Jöjjünk el minél többen és segítsük a rá-
szorulók karácsonyát.  

Bacsmai László 
Plébános 


