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H I R D E T É S E I N K 
 2012. október 14 - 21 

 

1. A hétköznapi misék hétfő estétől szombat reggelig a 
Kórházkápolnában lesznek. Szombaton este és vasárnap a 
rendes időben vannak a szentmisék a templomban.  

2. Az októberi ájtatosságok hétfőtől – péntekig a Kór-
házkápolnában ¼6-tól lesznek a beosztás szerint. Jöj-
jünk el minél többen és kapcsolódjunk be a Rózsafüzér 
imádságba. Kérem a lelkiségi csoportok vezetőit, hogy 
legyen gondjuk, hogy a csoportjukból 5 ember imádkozza 
elő a Rózsafüzért.  

3. Keddenként a reggeli mise előtt 1 tized Rózsafüzér 
van, péntekenként az irgalmasság rózsafüzért a mise 
előtt ¾7-től imádkozzuk.  

4. Október 11-én nyitottuk meg a HIT évét, így a misén 
az áldozás után a hitről szóló imát imádkozzuk.  

5. A jövő hétre még vannak szabad miseszándékok reggel-
re.  

6. A következő vasárnap lesz gyűjtés a missziók javára, 
a szokott módón a két padtömb közötti faládikába he-
lyezhetjük el adományainkat.  

7. Szülők Akadémiája következő rendezvénye 2012. októ-
ber 17-én (szerdán) 17 órakor lesz a Szt. József Isko-
la tornatermében. Dr. Aczél Petra kommunikációkutató, 
egyetemi docens, a Budapesti Corvinus Egyetem Magatar-
tástudományi és Kommunikációelméleti Intézetének igaz-
gatója tart előadást a média családi életre gyakorolt 
hatása, tudatos média-fogyasztóvá nevelés, helyes szü-
lői magatartás címmel. Jöjjünk el minél többen. A ren-
dezvény a TÁMOP keretén belül valósul meg.  

8. Megjelent a Családunk egyházközségi lap, az újságos 
asztalkáról vihető.  

9. A szekszárdi TESCO focibajnokságot hirdetett, amely-
re minket is szeretettel meghívott. Az időpontja októ-
ber 21-e vasárnap. A rendezvény célja, hogy a rászoru-
ló családokat támogassuk. A nevezési díjakat, amely 
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tartós élelmiszer, a családoknak adnánk a rendezvény 
végén. A 2-3 focimeccshez várunk jelentkezőket. 5+1 
fős csapatot kell összehoznunk. (Ha többen vagyunk az 
sem baj… cserére van lehetőségünk. ) Jelentkezni lehet 
Gábriel atyánál a sekrestyében, illetve a plébánián 
hivatali időben.  

Bacsmai László 
Plébános 
 
 
 
 


