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H I R D E T É S E I N K 
 2011. október 23 – 30.  

 

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

2. Missziós vasárnap lévén gyűjtünk a missziók javára a 
szokott módon a két padtömb közötti faládikóban.  

3. Október 23-án (ma) nemzeti ünnepünkön a megemlékezés 
11 órakor kezdődik az 56–os szobornál, rossz idő ese-
tén a Garay gimnázium dísztermében. A mise végén el-
énekeljük a magyar himnuszt. Október 23-án szokásos 
ünnepi koncertet ad a szekszárdi Kamara zenekar, dél-
után 2 órakor a Belvárosi templomban. .  

4. Október 24-én hétfőn délután 4 órakor a Belvárosi 
templomban lesz a Koller Bertold (a kántorunk fia) ke-
resztelési szentmiséje, amelyre szeretettel várjuk a 
testvéreket.  

5. Október 27-én, csütörtökön lesz a Szent Mónika kö-
zösség miséje este 6 órakor, amelyre sok szeretettel 
várjuk a Mónikás anyukákat.  

6. November 12-én, szombaton Gödöllőn Bíró püspök úr 
szervezésben kerül megrendezésre a Családok éve kap-
csán egy Családfesztivál, amelyre a pécsi egyházmegye 
ingyenes részvétellel buszt indít, aki szeretne je-
lentkezni az jelezze a sekrestyében vagy a plébánián.  

7. id. Tarjányi Ágoston nyugalmazott kántor türelemmel 
viselt hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése október 
24-én hétfőn 11 órakor lesz az újvárosi temetőben, ezt 
követően kb. 12 órakor az újvárosi templomban gyászmi-
sén imádkozunk érte.  

8. Eckert Rita nagyon köszöni az aktív gyümölcsvásárlá-
si kedvet, ezzel nagyban segítettünk rajtuk. Aki ezen-
túl szeretne tőlük vásárolni még körtét, almát, az 
egyénileg keresse Ritát a 70/3413338-es mobil számon.  

Hogy a kezdeti segítőkészség ne apadjon el, a jövőben 
támogathatjuk úgy is őket, hogy akinek módja van rá, 
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vagy hall másokat érdeklődni az anyagi segítségnyújtás 
felől, az akár egyszeri, akár rendszeres pénzátutalást 
tehet a nagylányuk, Eckert Márti nevén lévő bankszám-
lára utalással. Számlaszám: 10700237-58199116-51100005 
(CIB bank).  

A főbejáratnál és a kisasztalkánál találhatjuk meg a 
kis lapocskát ahol szerepel a telefonszám és a számla-
szám. A segítséget az árván maradt család nevében is 
köszönjük.  

Bacsmai László 
Plébános 


