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H I R D E T É S E I N K 
 2011. július 3 – 10.  

 

1. A héten első szerda, az Első Szeretet Karizmatikus 
közösség találkozója a plébánián, az esti mise után. A 
kaposvári lelkigyakorlatra is ekkor lehet jelentkezni.  

2. Első csütörtökön délután 1-órától csendes Szentség-
imádás lesz a kápolnában.  

3. Vasárnap (ma) a 11 órás szentmisét dr. Székely János 
püspök úr tartja a cigány testvérek részvételével.  

4. Vasárnap (ma) délután 5 órától a Közösségi Házban 
kerül levetítésre a Péter és Néró című rockopera, 
melynek főszereplője és írója Iváncsits Tamás. A belé-
pés díjtalan, a helyszínen DVD vásárlásra is lesz le-
hetőség.  

5. Ma van a péterfillér-gyűjtés, a Szentatya külön ki-
adásaira, amellyel segíti a bajbajutott népeket.  

6. A Belvárosi templomban a 11 órás szentmise elmarad a 
nyári időszakban. A Remetei búcsú után szeptember 11-
én lesz újra a régi miserend.  

Hétköznapi miserend augusztus 20-ig: Hétfő este, Kedd 
reggel, Szerda este, Csütörtök este, Péntek reggel.  
Szombat változatlan. 

7. Hétfőtől megkezdődik az Újvárosi Templom padlózatá-
nak felújítása, mely előre láthatólag július végéig 
tart. Ezért ezen időszak alatt a hétfő reggeli misék 
elmaradnak, a hétvégi misék (szombat 17 órakor és va-
sárnap ½8-kor) a Szent István Házban lesznek megtart-
va. Ehhez adományokat szívesen fogadunk.  

8. Az Újvárosi temető keresztjének környékének rendbe-
tartását kérik azok, akik hálából felújították, de 
idős, koruk miatt már nem tudják gondozni a környékét. 
Ha valaki ezt szívesen vállalná, jelezze a plébánián.  

9. Mága Zoltán hegedűművész a Belvárosi templomban is 
koncertet ad a 100 templom koncertsorozat keretében 
aug. 9-én este 7 órakor. Támogatójegyek a plébánián 
vagy a sekrestyében igényelhetők.  
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10. Hirdetjük, hogy a lengyelországi zarándokútra júli-
us 25-én hétfőn reggel 4 órakor indulunk Szekszárdról 
és 29-én éjjel érkezünk haza. Az 50.000,- Ft részvéte-
li díjat a héten kérjük befizetni a plébánián. Még né-
hány szabad hely van, vasárnap estig lehet jelentkez-
ni. Bővebb információ a hirdetőtáblán olvasható.  

11. Bátai egyházmegyei zarándoklat lesz július 9-én 
szombaton a délelőtt 10 órakor kezdődő Szent Vér búcsú 
szentmisére. Gyalog Dr. Udvardy György megyéspüspök úr 
vezetésével Bátaszékről reggel 6.30-kor indul a menet.  

Bacsmai László 
Plébános 


