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H I R D E T É S E I N K 
 2011. január 16 - 23.  

 

1. Január 22-én a jövő szombat esti szentmise görög ka-
tolikus szentmise lesz, amelyet a pécsi paróchus 
Bodogán László tart. Görög katolikus módon két szín 
alatt lesz az áldozás. Akik áldoznak nyissák ki a szá-
jukat, ne dugják ki a nyelvüket, és egy kicsi döntsék 
hátra a fejüket.  

2. Akik idén szeretnének esküdni, kérem jelentkezzenek 
a plébánián hivatali időben adategyeztetésre.  

3. Január - február hónapban főleg a reggeli miseszán-
dékok néhány helyen szabadok. A sekrestyében vagy a 
plébánián lehet misét íratni.  

4. Köszönjük mindazoknak, akik az egyházközségi farsan-
gi bálon rész vettek és azoknak is köszönet, akik 
szolgálatukkal segítettek. A bál megmaradt bevételét a 
Kupola fenntartására fordítjuk. Örülök annak, hogy 
egyre jobban terjed az adakozási lehetőség híre a vá-
rosban.  

5. Léleképítő Wass Albert est mostantól új helyszínen a 
Garay gimnáziumban január 17-én (hétfőn) este 18 óra-
kor Simó József előadóművész, a Wass Albert alapítvány 
elnöke lesz a Léleképítő vendége. „Maradnak az iga-
zak”címmel. Szeretettel várják az érdeklődőket. 

6. Január 17-től, jövő hétfőtől kezdődik városunkban az 
ökumenikus imahét. Hagyományosan nálunk a Belvárosi 
templomban kezdjük. Minden nap máshol délután 5 órakor 
kezdődnek az imaalkalmak.  

Az idei téma: „…kitartottak az apostolok tanításá-
ban…(Apcsel 2, 42) 

17. hétfő, R. k. Belvárosi templom: 
Igehirdető: Balázsi Zoltán, református lelkész 

18. kedd, Református templom: 
Igehirdető: Kovács Zoltán, metodista lelkipásztor  

19. szerda, Evangélikus templom: 
Igehirdető: Bacsmai László, katolikus plébános 
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20. csütörtök, Metodista imaház: 
Igehirdető: Papp Barnabás, baptista lelkipásztor  

21. péntek, R. k. Újvárosi templom: 
Igehirdető: Sefcsik Zoltán, evangélikus lelkész 

22. szombat, Evangélikus templom: 
házigazda: baptista gyülekezet 
Igehirdető: Kirsch János, katolikus diakónus  

Mindenkit szeretettel várunk: a város lelkipásztorai 

  

Bacsmai László 
Plébános 


