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H I R D E T É S E I N K 
 2012. november 4 - 11 

 

1. A hétköznapi szentmisék továbbra is a Kórház Kápol-
nában lesznek 

2. Holnap (hétfőn) november 5-én délután 5 órakor a Jé-
zus Szíve Család imaórája lesz a Kórház Kápolnában. 
Szeretettel hívjuk a testvéreket. 

3. Cziráki Györgyné Márti temetése Bonyhádon lesz nov-
ember 5-én, hétfőn délután 1 órakor a volt városi 
Evangélikus temetőben. A koszorúra szánt összeget a 
család kérésére a kupola javára ajánlják fel a temeté-
sen is az erre a célra kihelyezett perselybe. Köszön-
jük mindazoknak, akik részt vettek szerdán este az ér-
te bemutatott szentmisén. 

4. Az Újvárosi Társaskör meghívására Dr. Udvardy György 
püspök úr tart előadást november 7-én, szerdán este 6 
órakor a Szent István Házban "Egyházunk jövője, jövőnk 
az egyház" címmel. 

5. Az Első Szeretet karizmatikus közösség havi összejö-
vetelét november 8-án, kivételesen csütörtökön tartja 
az esti szentmise után a Kórház Kápolnában Dallos Ta-
más diakónus vezetésével, melynek a témája: "Hit, re-
mény, szeretet". Mindenkit szeretettel várunk. 

6. A pécsi koncertre, amely november 8-án este 6 órakor 
lesz, a jelentkezéseket ma (vasárnap) estig lehet le-
adni a Sekrestyében. Még van szabad hely az útra. 

7. A Karitász szeretettel hív minden érdeklődőt a jóté-
konysági estjére, melyet november 10-én szombat dél-
után 5 órakor tart a Garay Gimnázium dísztermében. Tá-
mogatói jegyek kaphatók a karitász munkatársainál a 
szentmisék után, a Karitász házban és a helyszínen is. 

8. November 10-én szombat délelőtt 11 órakor az Újvá-
rosi templomban német nyelvű Márton-napi szentmise 
lesz a katolikus iskolások részvételével. 

9. Jövő vasárnap az esti szentmise keretében bormegál-
dás lesz a Belvárosi templomban. 
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A Szent József Katolikus Iskola programja 

2012. november 

 

1. November 8-án, délután 4 órakor iskolaelőkészítő 
foglalkozást tartunk, melyekre várjuk a leendő első 
osztályosokat és szüleiket. 

2. November 21-én nyílt napot tartunk az első három 
órában. Szeretettel várjuk az érdeklődőket.Bacsmai 
László 

 
Bacsmai László 
Plébános 


