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H I R D E T É S E I N K 
 2012. október 28 – november 4.  

 

1. A hétköznapi misék változó helyszínen lesznek a hé-
ten. A templom takarítása szerdán fél 4-kor lesz.  

2. Hétfőn este 6 órakor Bíró püspök úr misézik a halot-
takért a Belvárosi templomban. Kedden és szerdán reg-
gel a Kórházkápolnában lesz a szentmise.  

3. Bizonyára többen értesültek róla, hogy Cziráki 
Györgyné Márti türelemmel viselt szenvedése után el-
költözött az örök hazába. Október 31-én szerdán este 6 
órakor a Belvárosi templomban lesz a szentmise a volt 
hitoktatónőért. Temetése Bonyhádon lesz, ezért azok 
számára, akik nem tudnak elmenni Bonyhádra meg lesz a 
lehetőség, hogy elbúcsúzzanak Mártitól. A koszorúra 
szánt összeget a család kérésére a Kupola javára 
ajánlják fel, a templomban felállított perselybe és a 
temetésen is az erre a célra kihelyezett perselybe he-
lyezhetik el adományaikat. Az elhunytat az egyházköz-
ség saját halottjának tekinti.  

4. Mindenszenetek ünnepén a Belvárosi templomban dél-
előtt ¾9-kor és este 6-kor lesznek a szentmisék. A mi-
se előtt fél 6–tól Szentségimádás. Utána halotti ájta-
tosság. Az Újvárosban este 5 órakor szentmise a halot-
takért halotti ájtatossággal. Halottak napján a kór-
házkápolnában lesznek a misék a hétköznapi rendben.  

5. A héten első csütörtök csendes szentségimádás elma-
rad a Mindenszentek miatt. A héten első péntek, gyón-
tatás a szokott módon a misék előtt és alatt a kórház 
kápolnában. Délelőtt megyünk a betegekhez.  

6. A Újvárosi Táras Körben november 4–én délután 3-kor 
halotti megemlékezés lesz Dallos Tamás diakónus közre-
működésével.  

7. Az Újvárosi Társas Kör meghívására Dr. Udvardy 
György püspök úr tart előadás november 7–én szerdán 
este 6 órakor a Szent István házban, „Egyházunk jövője 
- Jövőnk az Egyház” címmel.  
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8. A pécsi koncertre - amely november 18-án este 6 óra-
kor lesz - kérjük a jelentkezéseket november 1-ig csü-
törtök estig a sekrestyében vagy a plébánián hivatali 
időben leadni. Aki kocsival menne, kérjük jelezze 
esetleg hány embert tudna még szállítani, illetve kér-
jük jelezni akit szállítani kellene.  

9. A Karitász köszönetét fejezi ki a Garay János Gimná-
zium önkéntes diákjainak, hogy segítettek az EU-s 
élelmiszerosztásban, továbbá a Tesco áruháznak és a 
Tolnai Népújságnak, hogy a hétvégi sportrendezvényt 
megszervezték, ezzel 270 kg tartós élelmiszert tudtak 
adományozni az Alapítványnak. Köszönjük azoknak, akik 
a Tesco focibajnokságon részt vettek és gratulálunk a 
2. Helyezéshez.  

10. A Karitász szeretettel hív minden érdeklődőt a jó-
tékonysági estjére, melyet november 10-én, szombaton 
délután 5 órakor tart a Garay Gimnázium dísztermében. 
Támogatói jegyek kaphatók a Karitász munkatársainál 
misék után, a Karitász házban és a helyszínen is.  

11. Szeretnénk megköszönni a névtelen Adományozónak az 
Újvárosi templomban felállított projektort, és köszön-
jük Koller Tamás kántor úr, Scheidler Antal és Bács 
Gábor templomgondnok közreműködését.  

Bacsmai László 
Plébános 


