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H I R D E T É S E I N K 
 2012. október 21 - 28 

 

1. A hétköznapi misék továbbra is hétfő estétől szombat 
reggelig a kórház kápolnában vannak. Szombaton este és 
vasárnap a rendes időben vannak a szentmisék a temp-
lomban.  

2. Az októberi ájtatosságok hétfőtől péntekig a Kórház-
kápolnában délután ¼6-tól lesznek a beosztás szerint. 
Keddenként a reggeli mise előtt 1 tized Rózsafüzér 
van, péntekenként az irgalmasság rózsafüzért a mise 
előtt ¾7-től imádkozzuk.  

3. A hit évében a mise végén a miséző pap, a főbejárat-
nál személyes jelenlétével rendelkezésére áll a hívek-
nek, ezzel is kifejezve egységünket.  

4. Ma van gyűjtés a missziók javára, a szokott módón a 
két padtömb közötti faládikába helyezhetjük el adomá-
nyainkat.  

5. Október 23-án, kedden délelőtt 11 órakor van a vá-
rosi október 23-i megemlékezés az 56–os szobornál. Ün-
nepeljünk együtt minél többen.  

6. Október 25–én csütörtökön az este 6 órakor kezdődő 
szentmise a Szent Mónikás közösség miséje a kórházká-
polnában.  

7. Október 29-én hétfőn este 6 órakor Bíró László püs-
pök úr misézik az alsóvárosi és a szekszárdi elhunyta-
kért. Mindenkit szeretettel várunk.  

8. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a négy törté-
nelmi egyház számára minden évben egy alkalommal a Ko-
dály Központ nagytermét térítésmentesen az egyházak 
részére bocsátja.  

A Pécsi Egyházmegye, élve a felajánlással szeretné im-
már második alkalommal meghívni a híveket az egyházme-
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gye valamennyi pontjáról, hogy egy közös, lelki és 
kulturális élménnyel gazdagodjunk.  

Kérjük a jelentkezéseket jövő vasárnap estig a sekres-
tyében, illetve a plébánián leadni. Aki kocsival men-
ne, kérjük jelezze esetleg hány embert tudna még szál-
lítani, illetve kérjük jelezni akit szállítani kelle-
ne.  

Ideje: 2012. november 18. vasárnap 18.00 óra 

Helyszín: Pécs Kodály Központ 

Téma: Imák a Duna mentén program 

Fellépnek: Szent Efrém Férfikar és a Schola 
Cantorum Budapestiensis gyermekkórus 

Jegyek: ingyenes, jelentkezési sorrendben kaphatók 

9. A végén idéznénk Dr. Udvardy György megyéspüspökünk 
római szinódusról küldött üzenetéből: „Kérem a Főtisz-
telendő Paptestvéreket, a Tisztelendő Szerzeteseket, a 
Kedves Testvéreket, imádkozzunk együtt Egyházunkért, 
egyházmegyénkért, plébániai közösségeinkért, családja-
inkért, fiataljainkért, hogy hitünkben megerősödve, 
alkalmasabbak legyünk az Evangélium örömét a mellet-
tünk élők számára is vonzóan megélni.” 

Tegyük közösen: 

- Mondjuk el rendszeresen, hétköznapokon is egye-
dül vagy a családtagjaimmal együtt a Hitvallást. 
Álljak meg annál a résznél vagy kifejezésnél, ami 
különösen is megragadott. Miért? Mondjuk el egy-
másnak 

- Mondjak egy jó, örömteli hírt, eseményt azoknak, 
annak, akinek inkább csak panaszkodni szoktam 

- Tegyek egy jócselekedetet valakinek, aki örülne 
ennek, vagy akivel kapcsolatban már régen eluta-
sító voltam 

Bacsmai László 
Plébános 


