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H I R D E T É S E I N K 
 2010. november 28 – december 5.  

 
1. Szent Erzsébet napi gyűjtés alkalmából több, mint 
100 ezer Ft jött össze a Belvárosi templomban. Köszön-
jük az adakozást.  

2. A héten első csütörtök, csendes Szentségimádás dél-
után 1-től a plébánia kápolnájában.  

Első pénteken a szokásos módon lesz gyóntatás és dél-
előtt megyünk a betegekhez.  

Első szombaton délután 5 órakor ünnepélyes Rózsafüzér 
lesz.  

3. Jótékonysági Adventi zenés áhítat lesz a kórházká-
polnában december 4-én, szombaton délután fél 5–kor. 
Fellép az Ungaresca Consort együttes. Belépés ingye-
nes, de a kápolna javára szívesen fogadunk adományo-
kat. A koncert kb. egy órás, tehát az esti misére ide 
lehet érni.  

4. Az Alsóvárosiak Karácsony váró programja a plébánián 
december 4-én, szombaton 14.30-kor kezdődik. Várják az 
időseket, hogy meséljenek a régi hagyományokról, és a 
fiatalokat, hogy hallgassák az öregeket és őrizzék a 
régi szokásokat. Utána közösen részt vesznek a kórház-
kápolnai zenés áhítaton.  

5. Jövő vasárnap délután 5 órakor Medjugorjei Szentség-
imádás lesz a templomban.  

6. Jövő vasárnap diákmise lesz, amelynek keretében vár-
juk a Mikulás érkezesét.  

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. Advent hétköznapjain hétfő kivételével a roráték 
reggel fél 7-kor kezdődnek a lelkiségek szolgálatával 
a következő rendben: 

Kedd: Neokatekumenek, Karitász 
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Szerda: Fokoláre és Máltai Szeretetszolgálat 

Csütörtök: Házashétvégések  

Péntek: Jézus Szíve Család és Karizmatikusok 

Szombat: Rózsafüzér Társulat és Mónikások 

Szerdán a gyerekek számára a mise után agapé a plébá-
nián. A szombati rorate misék a belvárosi templomban 
lesznek megtartva. Az Advent ideje alatt a Kórház Ká-
polnában nem lesz reggel szentmise.  

10. 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. Egyébként esténként a plébá-
niai lelkigyakorlat is ekkor lesz, amelyet Hegedűs Já-
nos atya tamási plébános Szekszárd szülötte tart  

11. Az Első Szeretet Karizmatikus Közösség december 18-
án, szombaton tartja Lelki Napját Keczely Károly atya 
vezetésével. A szervezés érdekében kérjük, hogy azok, 
akik ezen szeretnének részt venni, szíveskedjenek a 
Közösség december 1-i, első szerdai havi összejövete-
lén is megjelenni, mely szokásosan az esti szentmise 
után a plébánián lesz. Mindenkit szeretettel hívunk! 

Bacsmai László 
Plébános 


