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H I R D E T É S E I N K 
 2010. november 21 - 28.  

 
1. Ma van a szokásos Szent Erzsébet napi gyűjtés a sze-
gények megsegítésére. A két padtömb közötti faládikóba 
helyezhetik el az erre a célra szánt adományaikat.  

2. Vasárnap/ma Krisztus Király ünnepe, ezért a ¾ 9 –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. További részletek és jelentke-
zési lap a sekrestyében.  

4. November 22-én, jövő hétfőn délután 5 órakor kezes 
találkozó lesz a plébánia közösségi házában az első 
gyónó és elsőáldozó gyerekek kezeseinek.  

5. Adventi koszorúkészítés lesz a plébánián délelőtt 9-
től a 3-4 osztályosoknak, délelőtt 10-től pedig az 
óvodásoknak és az 1-2. osztályos hittanos gyerekeknek, 
ahová várjuk a kedves szülőket is. Koszorú alapot mi 
biztosítunk, a hozzávalókat meg lehet vásárolni a 
helyszínen, vagy lehet magunkkal hozni.  

6. November 26-án pénteken este 6 órakor a csiksomlyói 
zarándokoknak lesz egy szentmiséjük, amelyet Németh 
Antal újpetrei plébános atya tart a Belvárosi templom-
ban, 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 Csiksomlyóra szeretettel várunk.  

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. Szekszárdi Karácsonyváró Nyitógála „A szekszárdi mű-
vészeti együttesek jótékonysági koncertje a város sze-
gényeiért” 2010. november 28. vasárnap 16 órakor a Ba-
bits Mihály Művelődési Ház színháztermében. Szeretet-
tel várnak mindenkit.  
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10. Egy könyv készül Szekszárdról. Ehhez szükség lenne 
kölcsönbe, a múlt század első feléből fotókra, amik a 
könyvben megjelenhetnek. Aki szeretné ezt közkinccsé 
tenni, leadhatja a sekrestyében vagy a plébánián.  

11. Jövő vasárnap Advent első vasárnapja, gyertyagyúj-
tás a szombati előesti miséken lesz. Advent hétköznap-
jain hétfő kivételével a roráték reggel fél 7-kor kez-
dődnek a lelkiségek szolgálatával a következő rendben: 
Szerdán a gyerekek számára a mise után agapé a plébá-
nián.  

Kedd: Neokatekumenek, Karitász 

Szerdán: Fokoláre és Máltai Szeretetszolgálat 

Csütörtök: Házashétvégések  

Péntek: Jézus Szíve Család és Karizmatikusok 

Szombat: Rózsafüzér Társulat és Mónikások 

Bacsmai László 
Plébános 


