
Belvárosi Plébánia 
Szekszárd 
Béla tér 9.  

2012. október 7. 
Évközi 27. vasárnap

 
 

   
298-2012-(hh-evkozi-27) 1/2  
 

H I R D E T É S E I N K 
 2012. október 7 - 14 

 

1. A hétköznapi misék hétfő estétől a kórházkápolnában 
lesznek.  

Szombaton és vasárnap a rendes időben vannak a szent-
misék a templomban.  

2. Hétfőn október 8–án, Magyarok Nagyasszonya ünnepe 
lesz. Este 6 órakor énekes szentmise lesz a kórházká-
polnában.  

3. Köszönjük az alsóvárosiaknak és mindazok segítségét, 
akik a kórházkápolna kitakarításban részt vettek.  

4. Egyházmegyei zarándoklatra 13-án, szombaton kerül 
sor. Akik jelentkezetek, azokat telefonon értesítjük 
az indulás időpontjáról.  

5. A templomfelújítás alatt a medjugorjei szentségimá-
dások elmaradnak.  

6. Az októberi ájtatosságok hétfőtől –péntekig a Kór-
házkápolnában ¼6-tól kezdődnek a beosztás szerint.  

Jöjjünk el minél többen és kapcsolódjunk bele a Rózsa-
füzér imádságba.  

Kérem a lelkiségi csoportok vezetőit, hogy legyen 
gondjuk, hogy a csoportjukból 5 ember imádkozza elő a 
napi Rózsafűzért 

7. Kedden a reggeli mise előtt 1 tized Rózsafüzér imád-
ság van. Októberben péntekenként az irgalmasság rózsa-
füzére a reggeli mise előtt van ¾7–től.  

8. Október 13-án délután 5 órakor fatimai ájtatosság a 
templomban, és annak a keretében lesz a Rózsafüzér a 
Rózsafüzér Társulat vezetésével.  

9. Október 11-én lesz a Hit évének megnyitása. Ettől 
kezdve a misén az áldozás után a hitről szóló imát 
imádkozzuk. Szerdán október 10-én az esti mise után 
fél 7–től a plébánián Gábriel atya vezetésével a elő-
adássorozat kezdődik felnőttek számára a szentmiséről. 
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A hit évében minden hónap második szerdáján lesz. Sok 
szeretettel várjuk az érdeklődőket.  

Minden hónap második vasárnapján( vagyis jövő vasárnap 
is) a prédikációban a hitvallásról elmélkedünk.  

10. A Baba–Mama klub keretében a plébánián október 9–én 
kedden délelőtt 10 órától az új klubhelység feldíszí-
tése lesz, amelyre szeretettel várjuk a résztvevőket.  

Köszönjük a Baba–mamás anyukáknak és apukáknak, hogy a 
helységet kifestették és alkalmassá tették a haszná-
latra. Reméljük sok örömük lesz benne.  

Bacsmai László 
Plébános 


