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H I R D E T É S E I N K 
 2012. december 23 – 30.  

 

1. December 24-én hétfőn szenteste délután 4 órakor 
szentmise lesz pásztorjátékkal, ahová szeretettel vár-
juk a gyerekeket szüleikkel együtt.  

2. Szintén szenteste éjjel fél 12-kor zenés áhítat lesz 
a Belvárosi templomban a Szent Cecília kórus közremű-
ködésével, amelyre szeretettel várjuk a testvéreket.  

3. Éjfélkor mindkét templomban éjféli mise lesz.  

4. Karácsony első- és másnapján a Belvárosi templomban 
vasárnapi miserend lesz. Az újvárosban első napján va-
sárnapi miserend lesz, másnapján csak reggel fél 8–kor 
lesz szentmise. A 10 órás szentmise elmarad.  

5. December 29–én szombaton este 6 órakor a Belvárosi 
templomban görög katolikus szentmise lesz Bodogán 
László pécsi paróchus celebrálásával.  

6. December 30-án Szentcsalád vasárnapján délelőtt 11 
órai szentmise keretében lesz a jubiláló házasok meg-
áldása. Kérjük az 1, 5 , 10 és ötösével emelkedő sor-
rendben a házasságukat ünneplő párokat, hogy az első 
padtömbben foglaljanak helyett. A mise után szeretet-
tel várjuk őket egy kis koccintásra a közösségi házba. 
A hozzávaló bort és pogácsát a mise előtt lehet leadni 
a Plébánián.  

7. „Egy millió csillag a szegényekért" gyertyavásárt 
hirdet a Karitász. A bejárati ajtónál lévő kisasztal-
nál lehet megvásárolni a gyertyákat szentmisék után.  

8. A 608-as számú Schola Caritatis Cserkészcsapat idén 
is elhozzta Szekszárdra, egyházközségünkbe a betlehemi 
lángot. A láng osztására a belvárosi templomban tar-
tott szombat esti és vasárnapi misék után kerül sor. 
Aki teheti, hozzon lámpást, hogy hazavihesse a lángot, 
de mécsesek vásárlására is lesz lehetőség a templom 
főbejáratánál.  
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9. Kalendáriumok, fali naptárak, árusítása van a főbe-
járatnál. A kisasztalkánál karácsonyi képeslapok kap-
hatók.  

10. A jövő évi szentmiséket lehet íratnia plébánián és 
a sekrestyében változatlan áron.  

11. Akik jövőre szeretnének esküdni, újév után jelent-
kezzenek a Plébánián hivatali időben.  

Bacsmai László,  

Plébános 


