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H I R D E T É S E I N K 
2013. szeptember 1 - 8.  

 

1. Szeptember elsejétől a hétvégi szentmisék újra este 
6–kor kezdődnek. Tehát a vasárnap esti szentmise már 
este 6 órakor lesz.  

2. Hétfőn szeptember 2–án, délután 5 órakor a JSZCS 
imaórája lesz a Közösségi Ház kápolnájában.  
Mindenkit szeretettel hívunk.  

3. Az Első Szeretet Karizmatikus Közösség szeptember 4-
én, szerdán az esti szentmise után a Plébánia hittan-
termében tartja összejövetelét. itt még lehet jelent-
kezni az Országos Karizmatikus Találkozóra. A havi 
összejövetel témája a nyári lelki élmények megosztása 
és az Ap. Csel. folytatása. Mindenkit szeretettel vá-
runk.  

4. Elsőcsütörtökön csendes Szentségimádás a plébánián 
délután 1 órától.  

Első pénteken gyóntatás reggel és este a misék előtt 
és alatt, délelőtt megyünk a betegekhez.  

Első szombaton a gyalogmenetben imádkozzuk a Rózsafü-
zért.  

5. Néhány szabad reggeli miseszándék még van a követke-
ző hetekben. Érdeklődni lehet a sekrestyében és az 
irodában.  

6. Hirdetjük, hogy az idei Remetei búcsú szeptember 7-8 
között lesz megtartva. Szombaton a szokásos gyalogme-
net délután 5 órától a Belvárosi templomtól indul, 6-
kor szentmise, majd keresztút, és a végén medjugorjei 
szentségimádás zárja a szombati programot. Vasárnap 10 
órától Rózsafüzér, fél 11-kor a búcsúi szentmise, ame-
lyet Bíró László püspök úr tart, majd szentségi körme-
nettel zárul. Szeretettel várunk mindenkit. A stációk 
felajánlóit külön kérem, hogy vegyenek részt az ünnepi 
szentmisén. A keresztútra fel lehet iratkozni és a 
stáció szövegét át lehet venni a sekrestyében.  
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Kérjük a Cserkészek részvételét és a pakolásban való 
segítését. Kérjük az Alsóvárosi és az Újvárosi és a 
Székely Egyesületeket, hogy vegyenek részt a procesz-
szióban.  

7. Akik szeretnének keresztségre első áldozásra , bér-
málásra készülni jelentkezzenek a plébánián illetve 
jöjjenek el az első alkalomra, ami szeptember 16-án 
hétfőn az esti mise után lesz a plébánián fél 7 –től.  

8. 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.  

9. Az idei esztendő Egyházmegyei Koncert rendezvénye, 
ami 2013. szeptember 29-én kerül megrendezésre a Ko-
dály Központban. A 18.00 órakor kezdődő Verdi emlék 
hangversenyen a MÁV Zenekara és a Nemzeti Énekkar elő-
adásában hallhatjuk többek között Verdi műveit. Az est 
karmestere: Michele Santorsola. A Pécsi Egyházmegye 
főpásztora szeretettel hívja és várja a híveket, a 
plébániához tartozó közösségeket, a plébániai munka-
társakat, a templomban szolgálatot teljesítőket! Jövő 
vasárnap estig kérem jelentkezni, akik szeretnének 
részt venni, és a tavalyihoz hasonlóan azok is jelez-
zék, akik tudnak a kocsijukkal másokat is vinni.  

Bacsmai László 
Plébános 


