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H I R D E T É S E I N K 
 2011. október 2 – 9.  

 

1. Hétfőn reggel ¾8-kor a katolikus iskolások miséje lesz 
a belvárosi templomban.  

Ugyancsak hétfőn délután 5 órakor az elsőáldozó és el-
ső gyónó szüleinek lesz szülői értekezlet a plébánián, 
ahová várjuk a kedves szülőket, hogy a fontos dolgokat 
megbeszéljük.  

2. Október 3-tól lesznek az októberi Rózsafüzérek a lel-
kiségek vezetésével délután negyed 6–tól, a beosztás 
szerint. Jöjjünk el minél többen és kapcsolódjunk bele 
a Rózsafüzér imádságba.  

Kérem a lelkiségi csoportok vezetőit, hogy legyen 
gondjuk az előimádkozásra.  

3. Október első hétfőjén a Jézus Szíve Család imaórája 
délután fél 5-kor kezdődik azért, hogy részt vehessünk 
a közös rózsafüzér-imádságon is.  

4. Az Első Szeretet Karizmatikus Közösség október 5-én, 
szerdán az esti szentmise után tartja összejövetelét. 
Téma: nyári lelkigyakorlat élményei, készülődés az or-
szágos karizmatikus találkozóra. A nagybusz megtelt, 
köszönjük a határidő betartását.  

5. Első csütörtökön délután 1 órától csendes Szentség-
imádás a plébánia kápolnájában.  

Első pénteken a szokott módon gyónási lehetőség, dél-
előtt megyünk a betegekhez.  

6. A szekszárdi Plébánia, és a Házas Hétvégés közösség 
rendezésében a Családok Éve programsorozat következő 
alkalma jövő vasárnap október 9-én vasárnap 16:30-kor 
lesz a plébánia Közösségi Házában. Dr. Andrásfalvy 
Bertalan néprajz tudós, volt művelődési és közoktatási 
miniszter tart előadást a „Magyarországi családok vál-
tozatai és változásai” címmel. Közreműködnek a Bonyhá-
di Bartók Béla zeneiskola népzene tagozatos növendé-
kei.  
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7. Szentföldi zarándoklatra lehet jelentkezni keddig az 
előleg befizetésével. Bővebb információ a sekrestyében 
kapható. Az időpont: 2011. október 21-27. között. Papi 
vezető: Dr. Keresztes Pál paksi plébános.  

8. Október hónapban elkezdődött a népszámlálás, valljuk 
meg a katolikus hitünket és a nemzetiségünket.  

9. Iskola előkészítő a Szent József Katolikus Iskolában 
minden hónap második keddjén délután 4 órakor. Az első 
drámafoglalkozás lesz október 12-én, vezeti Vadóc Esz-
ter tanító néni. Közben a szülők számára kötetlen be-
szélgetés a tanítónénikkel. Szeretettel várjuk az ér-
deklődő szülőket és gyerekeket.  

10. Október 6-tól hétfőtől lesznek az októberi rózsafü-
zérek a lelkiségek vezetésével délután ¼6-tól a beosz-
tás szerint: 
Hétfő: Fokoláre, Karitász és Máltai Szeretetszolgálat 
Kedd: A reggeli mise előtt egy tized 
Szerda: Karizmatikusok és Neokatekumenek 
Csütörtök: Házas Hétvége és Szent Mónika Imaközösség 
Péntek: Jézus Szíve Család 
Szombat: Rózsafüzér Társulat (Szentségkitétel nélkül) 

Bacsmai László 
Plébános 


