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H I R D E T É S E I N K 
 2011. január 30 – február 6.  

 

1. Február 2-án szerdán Gyertyaszentelő Boldogasszony 
ünnepén a reggeli szentmise ¾8-kor lesz a katolikus 
iskolásokkal együtt gyertyaszenteléssel. Délután pedig 
a szentmise 5 órakor kezdődik, amelyre várjuk a kedves 
szülőket, hogy hozzák el gyermekeiket a templomba, 
hogy áldásban részesíthessük őket.  

2. Első szerdán az esti mise után kb. 6 órától az Első 
szeretet közösség szerdai összejövetele lesz Hegyháti 
Tibor atya vezetésével a nagy hittan teremben. 

3. Február 3-án Szent Balázs ünnepén Balázs áldásban 
részesítjük a híveket. Jövő vasárnap a misék után 
szintén lesz Balázs áldás.  

4. Első csütörtökön délután 1 órától csendes Szentség-
imádás a kápolnában, ajánljuk fel egyházmegyénkért.  

5. Pénteken első péntek. Szokásos módon a gyóntatás 
reggel és este, délelőtt megyünk a betegekhez.  

6. Elsőszombaton ünnepélyes Rózsafüzér a templomban.  

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

8. Jövő vasárnap a ¾9–es szentmise diákmise vegyes éne-
kekkel. Kérjük, ha lehet erre a misére jöjjenek a gye-
rekek, különösen a leendő elsőáldozók illetve első 
gyónók.  

9. Akik idén szeretnénk esküdni, kérem jelentkezzenek a 
plébánián hivatali időben adat egyeztetésre. A jegyes 
oktatás első alkalma február 15 –én kedden este fél 7-
től lesz, a plébánia közösségi házában, melyre várjuk 
azokat, akik a közeljövőben szeretnénk esküdni.  

10. Február 12-én a betegek világnapja alkalmából ima-
napot szervez a Szikra Közösség a katolikus iskola 
tornatermében. Mindenkit szeretettel várunk, további 
részletek a két padtömb között elhelyezett szórólap-
okon és a hirdetőkön találhatók.  



Belvárosi Plébánia 
Szekszárd 
Béla tér 9.  

2011. január 30. 
Évközi 4. vasárnap

 
 

   
202-2011-(hh-evkozi-04) 2/2  
 

  

11. Február 13-án vasárnap a Családok évének nyitó ren-
dezvényét tarjuk a Garay Gimnázium dísztermébe délután 
4 órakor. Levente Péter és felesége Döbrentei Ildikó 
tart elődadást, majd fél 6 körül gyalogmenetben vonu-
lunk templomhoz és külső jelét is adjuk az összefogás-
nak a családokért, mert megfogva egymás kezét körbe 
állnák a Béla téren, kifejezve a családok egységét. 
Utána este 6 órakor részt veszünk a szentmisén.  

Mindenkit szeretettel várunk. A rendezvény ingyenes a 
költségek fedezésére a helyszínen lehet adakozni.  

12. A 16-24 év közötti fiatalok Antióchia közössége 
március 4-6 között tartja regionális találkozóját 
Szekszárdon. A két és fél napos programon 40 fiatal 
vesz részt Szekszárdról, Dunaföldvárról és Pécsről. A 
következőkben kérnénk a testvérek támogatását: 

Személyes segítség az étkezések körül, valamint porta-
szolgálat.  

Második az étkezésekhez való hozzájárulás: lekvár, 
kolbász, sütemény vagy bármi, ami közvetlenül ehető. 
Pénzbeli támogatást is köszönettel veszünk.  

Harmadik: fiatalok befogadása éjszakára. A fiatalok 
családoknál alszanak 3-6 fős csoportokban a padlón há-
lózsákban. A Katolikus Iskolától távolabb lakókat arra 
fogjuk kérni, hogy mindkét nap késő este autóval jöj-
jenek el a fiatalokért és reggel hozzák el őket. 15 
ilyen felajánlásra lenne szükség.  

Részletek a hirdetőtáblán, illetve mise után a templom 
bejáratánál. A felajánlások a sekrestyében vagy a plé-
bánián is megtehetők.  

 

Bacsmai László 
Plébános 


