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H I R D E T É S E I N K 
 2011. december 11 - 18.  

 

1. Az adventi lelkigyakorlat befejező alkalma vasárnap 
(ma) este 6 órai misén lesz, előtte 5 óráról gyónta-
tás.  

2. Vasárnap (ma) délután 5 órakor lesz a medjugorjei 
szentségimádás lesz.  

3. Fatimai imaóra december 13-án, kedden délután 5 óra-
kor a Belvárosi templomban, utána nem lesz szentmise.  

4. Templomtakarítás december 16-án, pénteken a reggeli 
mise után lesz kb. ¼8-kor. Kérünk más segítséget is a 
megszokott templomtakarítókon kívül.  

5. A Karitász szeretettel hívja Adventi találkozóra 
azokat a magányos és idős embereket, akik szeretnék a 
karácsonyt közösségben ünnepelni, december 19-én hét-
főn délután 4 órára a plébánia közösségi házába.  

6. Egymillió Csillag a szegényekért a Karitász országos 
szolidaritási akciója az idén is elindult. A gyertyá-
kért adott adományokból származó összeget a rászorulók 
megsegítésére fordítják. A gyertyák megvásárolhatók 
jövő vasárnap a Karitász munkatársainál a misék után.  

7. Betlehemi láng vihető jövő szombaton és vasárnap a 
misék után a főbejáratnál osztják a cserkészek.  

8. Karácsonyi kiengesztelődési ostya kapható a templom 
főbejáratánál. Az ostyákért felajánlott adományokat a 
templom kupolájára fordítjuk.  

9. A szekszárdi jazz Quartett és a Tücsök zenés színpad 
közös karácsonyi ajándékműsora lesz a plébánia közös-
ségi házában, december 17-én délután 4 órakor. A belé-
pés ingyenes, de önkéntes adományokat a Kupola javára 
szívesen fogadunk.  

10. A pedagógus Kórus karácsonyváró adventi koncertet 
ad templomunkban, december 18-án jövő vasárnap az esti 
a mise után kb. 7 órakor. A belépés ingyenes adományo-
kat a Kupola javára szívesen fogadunk a két padtömb 
közötti vasperselyben.  
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11. Kérjük azon betegek bejelentését a sekrestyében 
vagy a plébánián, akik szeretnének karácsonyra gyónni, 
áldozni.  

12. Jövő évre szentmiséket lehet előjegyeztetni a sek-
restyében illetve a hivatali időben a plébánián.  

Az idei évre is van még néhány reggeli időpont.  

13. A naptárak és kalendáriumok és egyéb könyvek árusí-
tása folytatódik, szombatonként a sekrestyében, vasár-
naponként pedig a templom főbejáratánál a lelkiségi 
csoportok vezetésével.  

14. Házimunkáért ott lakást keres egy fiatal hölgy. Aki 
szívesen fogadná lakásába jelentkezzen a sekrestyében 
vagy a plébánián.  

15. Az Adventi reggeli Roraték ideje: 6.30 az alábbiak 
szerinti rendben: 

Kedd: Neokatekumenek – Focolare és Máltai Szeretet-
szolgálat 

Szerda: Katolikus iskolások és a hittanosok 

Csütörtök: Házas Hétvége közösség 

Péntek: Karizmatikusok és a Jézus Szíve Család 

Szombat: Rózsafüzér Társulat, Karitász és a Szent Mó-
nikások 

Bacsmai László 
Plébános 


