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H I R D E T É S E I N K 
2013. augusztus 18 - 25.  

 

1. Augusztus 20-án kedden a Belvárosi templomban a dél-
előtt ¾9–kor kezdődő szentmise után lesz a kenyérmeg-
áldás, és az állampolgársági eskü. Ezért a padtömbök 
elején lesznek fenntartott helyek. Szentmise lesz még 
este fél 7–kor, az Újvárosban pedig reggel fél 8–kor.  

2. Augusztus 21-től visszaáll a régi hétköznapi mise-
rend, tehát reggel este lesznek szentmisék a szokott 
módon.  

3. Augusztus 19-én 11 órakor a Tesco áruházban kenyér-
szentelés lesz.  

4. Bukovinai székelyek búcsúja lesz augusztus 25-én Má-
riagyűdön. 1000 órakor a szentmisét Tamás József erdé-
lyi segédpüspök celebrálja. A Bukovinai Székelyek 
Szekszárdi Egyesülete által szervezett busz már tele 
van. Ezen felül az érdeklődök számára a búcsún való 
részvétel egyénileg oldható meg.  

5. Ugyancsak jövő vasárnap aug. 25-én lesz Bátai Szent 
Vér templom búcsúja délelőtt 10 órakor Bíró László, 
püspök úr tart szentmisét.  

6. Augusztus 31-én szombaton lesz a Szent Mónikás Édes-
anyák találkozója Budapesten a Szent Gellért templom-
ban, melyre autóbuszt indítunk közösen a kakasdi és a 
sióagárdi édesanyákkal. Az útiköltség 2.300,- Ft/fő. A 
részletes program a hirdetőtáblán olvasható. Jelent-
kezni lehet Vereckeiné Piroskánál.  

7. Az Országos Katolikus Karizmatikus Találkozó szept-
ember 28-án Budapesten a Jégcsarnokban lesz, mely-
re előzetesen lehet kedvezményes belépőjegyet váltani. 
Ennek ára szeptember 7-ig 2.200,- Ft/fő. Bővebb infor-
máció a hirdetőtáblán olvasható.  

8. Egyházközségünk meghívására Szekszárdra látogatnak 
gyimesi testvéreink. 2013. október 15-én Gyimesközép-
lokról és Hidegségből ötven fő érkezik és tölt el né-
hány napot városunkban. Kérjük a valaha is Csíksomlyói 
zarándoklaton résztvett zarándoktársainkat, hogy jöj-
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jenek el a vendéglátással kapcsolatos megbeszélésre, 
amelyet augusztus 26-án hétfőn 18.30-kor tartunk a 
Plébánián, ahol a további részleteket megtudhatják.  

Bacsmai László 
Plébános 


