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H I R D E T É S E I N K 
 2012. november 11 – 18. 

1. A hétköznapi misék továbbra is a kórházkápolnában lesznek.  
2. A pécsi koncertre, amely november 18-án este 6 órakor lesz, ott a helyszínen 

kapjuk meg a jegyeket. Az utazók és a szállítók vegyék fel a kapcsolatot egy-
mással és legkésőbb fél 5-kor induljanak. Információ a sekrestyében.  

3. Vasárnap/ma az esti szentmise keretében bormegáldás lesz a Belvárosi temp-
lomban.  

4. A baba-mama klub idén ünnepli fennállásának 10 éves évfordulóját. Ebből  
az alkalomból várnak minden régi és új tagot november 17-én szombaton  
15.30 órakor kezdődő jubileumi ünnepségre. Ekkor kerül sor a baba-mama  
klub új helyiségének átadására és megáldására is.  

5. November 12-én hétfőn este 18 órakor LÉLEKÉPÍTŐ előadás lesz Szekszár-
don a Garay Gimnázium dísztermében, Előadó Kubínyi Tamás az Echo TV-
ből ismert műsorvezető. Az előadás díjtalan mindenkit szeretettel hívnak és vár-
nak a szervezők 

6. November 13-án, kedden délután 5 órakor fatimai ájtatosság lesz a kórház-
kápolnában, utána nem lesz szentmise.  

7. A szentmiséről szóló előadást a Hit évében Gábriel atya, nem most szerdán, 
hanem november 21-én, szerdán tartja az esti mise után. Mindenkit szeretettel 
várunk.  

8. A hét évének jobb megélését szeretnénk elősegíteni egy kiadvánnyal:Ötletek 
a hit évében címmel, hónapról hónapra lebontja azokat az ötleteket, amiket hi-
tünk elmélyítése céljából tudunk tenni. A könyvecske ára 250,- Ft, amit a sek-
restyében illetve a főbejáratnál lehet vásárolni. Ajánljuk, hogy családonként 
legyen egy, hogy akár közösen is, meg tudják beszélni.  

9. Ugyancsak a hit évével kapcsolatban szeretnénk adni ajándékba mindenki-
nek a főbejáratnál egy szentképet, amin látható a egy kapu, amely a hit kapuját 
szimbolizálja, a hátulján pedig a hitről szóló imádság, amit a szentmiséken közö-
sen imádkozunk.  

Bacsmai László 
Plébános 


