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H I R D E T É S E I N K 
 2012. szeptember 16 – 23.  

 

1. A hittanórák rendjét a templom hirdetőtábláján ol-
vashatják. A felsősök és a középiskolások órarendje a 
következő:  

5-6 osztály: szerda délután 3-tól fél 5-ig  

7. osztály: péntek 3-tól ¾4–ig,  

8-9. osztály: péntek ¾4–től ¼6–ig.  

10-11. osztály: szombat este 7-től,  

12-ikesek és egyetemisták, illetve nagycserkészek pén-
tek este 7–től.  

Az óvodai hittanfoglalkozásra is lehet még jelentkez-
ni. Októbertől kezdődnek a foglalkozások.  

2. Akik szeretnének felnőttként keresztelkedni, vagy 
első áldozáshoz, bérmáláshoz járulni és most kezdenék, 
azoknak szeptember 19 –én szerdán este ¾7–től lesz az 
első foglalkozás. A haladóknak, akik tavaly kezdtek 
szeptember 17–én hétfőn este ¾-7-től lesz a plébánián.  

3. A belvárosi cserkészek sok szeretettel hívják és 
várják az érdeklődő gyerekeket és szüleiket szeptember 
16. -án, vasárnap a ¾ 9-es mise után a plébánián meg-
tartandó, évnyitó cserkészfoglalkozásra. " 

4. Amint hirdettük a remetei keresztek elkészültek, és 
a három stáció van folyamatban, amelyből egyet a vál-
lalkozó vállalt, egyhez a Rotary Klub nyújt segítsé-
get, és a harmadik stációhoz (mától) a két padtömb kö-
zötti faládikóba helyezhetik el adományaikat folyama-
tosan erre a célra.  

Köszönöm a Seleznik és Prajda családnak a virágmegvál-
tásból származó adományt, amit a kupolára ajánlottak 
fel.  

6. Munkácsy Trilógiáról tart előadást Reizinger János 
irodalomtörténész a szálkai önkormányzat tornatermében 
pénteken szeptember 21-én délután 5 órától. Várják az 
érdeklődőket.  



Belvárosi Plébánia 
Szekszárd 
Béla tér 9.  

2012. szeptember 16. 
Évközi 24.

vasárnap
 
 

   
295-2012-(hh-evkozi-24) 2/3  
 

7. Má r előre hirdetjük, hogy a Plébánia és KÉSZ meghí-
vására Dr. UDVARDY GYÖRGY megyéspüspök úr tart elő-
adást szeptember 24 én hétfőn az esti mise után este 
fél 7-től a plébánia közösségi házában a Hit évére va-
ló ráhangolódás címmel. Jöjjünk el minél többen, hogy 
jól tudjunk felkészülni az októberben induló hit évé-
re.  

8. Jövő hét kedden szeptember 18-án a Baba-Mama klub a 
Szent József Katolikus Iskolát látogatja meg, Bertáné 
Hargitai Margaréta vezetésével. Találkozó az iskola 
előtt, szeptember 18-án 9.45-kor.  

9. Elérkezett a vár várt idő, megkezdődik a Belvárosi 
templom kupolájának felújítása. Ehhez szeretnénk se-
gítséget kérni. Vasárnap (ma) délután 3 órára elsősor-
ban férfiak segítségét kérjük a templom előkészítésé-
hez, szobrok és egyéb tárgyak pakolásához, fóliázásá-
hoz.  

A hétköznapi misék hétfőtől a közösségi ház kápolnájá-
ban lesznek a szokott időben.  

Szombaton és vasárnap a rendes időben meg lesznek a 
szentmisék a templomban. De ehhez kérnénk minden szom-
batra, néhány asszonyt, akik segítenek a templom kita-
karításában. A bejáratnál lévő kisasztalkán lehet fel-
iratkozni a szombati napokra, hogy ne mindig ugyan-
azoknak kelljen jönni. Kérem, fogjunk össze! A munka 
november 23-ig tart.  

A szombati és vasárnapi misékre csak a főbejáraton le-
het közlekedni, és csak a templom középéről lehet meg-
közelíteni a padokat. Kérem, hogy a padokba úgy ül-
jünk, hogy először a belső részét töltsük fel, hogy ne 
kelljen egymáson átmászni a beüléséhez. A gyóntatás ez 
idő alatt a főbejárttól jobbra lévő kereszt kápolnában 
lesz a szokott időben.  

10. Elváltak, gyermeküket egyedül nevelők részére a má-
riagyűdi zarándokházban lelkigyakorlat lesz az ősszel 
3 hétvége keretében. Az időpontok: október 6-7, novem-
ber 3-4, december 1-2. A program a résztvevők számára 
teljesen ingyenes, a szervezők gyermekfelügyeletet 
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is vállalnak a lelkigyakorlat idejére. Jelentkezni 
Kirsch Ágotánál lehet.  

Bacsmai László 
Plébános 


