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H I R D E T É S E I N K 
 2011. október 30 – november 6.  

 

1. Missziós vasárnapi gyűjtés több mint százezer forint 
volt a két templomban. Köszönjük az adományokat.  

2. Október 31-én hétfőn este 6 órakor Bíró László püs-
pök úr misézik a szekszárdi és alsóvárosi elhunyta-
kért. Előtte 5 órakor megáldja az alsóvárosi temető 
oldalában felújított kápolnafülkét. A mise után a kö-
zösségi házban agapé lesz, ahová várjuk a testvéreket.  

3. Mindenszentek napján, vagyis november 1-jén kedden a 
Belvárosi templomban délelőtt ¾9-kor és este 6 órakor 
lesznek a szentmisék. Este halotti ájtatosságot tar-
tunk a halottakért. Halottak napján, szerdán a szoká-
sos módon reggel 7–kor és este 6-kor lesznek a szent-
misék a halottakért.  

Az Újvárosi templomban Mindenszentekkor reggel fél 8 –
kor lesz a szentmise, Halottak napján, szerdán délután 
5 órakor az elhunytakért.  

4. Jövő vasárnap a ¾9-es szentmisét a missziós Sebasti-
an atya fogja tartani, amely diákmise, lesz és a misz-
sziós gyerekek ígérettétele lesz. A 11 órás misét pe-
dig Fehérváry Jákó atya tartja szülei 50 éves házassá-
gi évfordulója alkalmából.  

5. A héten az első szerdai karizmatikus találkozó elma-
rad a Halottak napja miatt. Helyette november 9-én 
szerdán az esti misei után lesz a plébánián.  

6. A héten első csütörtök délután 1-tól csendes Szent-
ségimádás a kápolnában. Első pénteken a szokásos módon 
gyóntatás lesz, délelőtt megyünk a betegekhez. Első 
szombaton délután 5 órától első szombati ájtatosság a 
Rózsafüzér Társulat vezetésével.  

7. A Karitász jótékonysági estet szervez, a szegények 
karácsonyi megsegítésére, amelyre minden segíteni aka-
rót szeretettel vár. Időpontja november 11–én péntek 
este 6 órakor. Ezen a napon az esti mise délután fél 
5–kor lesz német nyelven katolikus iskolások részvéte-
lével és bormegáldás is lesz. Tehát utána lesz a jóté-
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konysági est a Plébánia közösségi házában. Jegyek kap-
hatók a misék után a templom bejáratánál, a Karitász 
házban a Munkácsy u. 7-ben, illetve a Plébánián, vala-
mint a helyszínen. A jegyek ára 500,- Ft.  

A szekszárdi Karátasz vezetője Dr. B. Tóth Mihályné 
Dr. Pasztarak Erzsébet dicsérő oklevelet kapott önkén-
tes karitatív munkájáért az önkéntesség éve és a 
Karitasz 80. évfordulója alkalmából az országos 
Karitasztól. Szívből gratulálunk, köszönjük szolgála-
tát, és sok erőt kívánunk a további munkájához.  

8. A naptárak és kalendáriumok árusítása megkezdődött 
szombatonként a sekrestyében, vasárnaponként pedig a 
templom főbejáratánál a lelkiségi csoportok vezetésé-
vel.  

Bacsmai László 
Plébános 


