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H I R D E T É S E I N K 
 2011. október 9 – 16.  

 

1. Az októberi Rózsafüzérek a lelkiségek vezetésével 
délután ¼6–tól, a beosztás szerint. Jöjjünk el minél 
többen és kapcsolódjunk bele a Rózsafüzér imádságba.  

2. Október 13-án csütörtökön fatimai imaóra délután 5 
órától, utána kapcsolódunk bel a Szentségimádással és 
a Rózsafüzér imádsággal amit a Házas hétvégések vezet-
nek.  

3. November 18-20 között lesz a következő Házashétvége 
Szekszárdon, akik úgy ítélik meg, hogy alapvetően jó 
házasságban élnek és legalább 5 éves házasok, csak 
szeretnék kapcsolatukat felfrissíteni a részletekről 
érdeklődhetnek Laci atyánál, Újvárosban Kirsch János-
nál. A sekrestyében kapható információs anyag.  

4. Október 15-én, szombaton délután 4 órakor a Kórház-
kápolnában a Balassa napok keretében Ökumenikus Isten-
tisztelet lesz.  

5. A legközelebbi medjugorjei Szentségimádás Minden-
szentek ünnepén lesz délután 5 órakor.  

6. Szombaton október 16-án délelőtt 9 órától ministráns 
foglalkozás lesz. Azoknak, akik szeretnének Adventben 
beöltözni kötelező.  

7. Jövő vasárnap az esti mise keretében megáldjuk a 
Boldog II. János Pál pápa képet és ünnepélyesen elhe-
lyezzük a Belvárosi templomban.  

8. A karizmatikus találkozóra október 15–én reggel 
6.30–kor indulunk a Béla király térről. Hazaérkezés 
kb. este 9 órakor. Akik még nem fizették be az úti-
költséget kérjük, hogy rendezzék.  

9. A szekszárdi Plébánia, és a Házas Hétvégés közösség 
rendezésében a Családok Éve programsorozat következő 
alkalma vasárnap (ma) 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-
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tozatai és változásai” címmel. Közreműködnek a Bonyhá-
di Bartók Béla zeneiskola népzene tagozatos növendé-
kei.  

10. Október hónapban elkezdődött a népszámlálás, vall-
juk meg a katolikus hitünket és a nemzetiségünket. 
Most már el kell fogadniuk a katolikus kifejezést.  

11. Iskola előkészítő a Szent József Katolikus Iskolá-
ban minden hónap második keddjén délután 4 órakor. Az 
első drámafoglalkozás lesz október 12-én, vezeti Vadóc 
Eszter tanító néni. Közben a szülők számára kötetlen 
beszélgetés a tanítónénikkel. Szeretettel várjuk az 
érdeklődő szülőket és gyerekeket.  

Bacsmai László 
Plébános 


