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H I R D E T É S E I N K 
2013. szeptember 22 - 29.  

 

1. Bibliakör lesz Attila atya vezetésével kéthetente 
csütörtökönként. Az első alkalom 

Szeptember 26–án csütörtökön az esti mise után, ¾7–től 
lesz a plébánián, szeretettel várjuk a régi és az új 
tagokat is.  

2. Még egyszer szeretnénk megerősíteni, hogy a felső-
söknek, középiskolásoknak, főiskolásoknak és egyete-
mistáknak a plébánián van a hitoktatás.  

2014 tavaszán lesz a bérmálás a 9-10-eseknek, melynek 
feltétele a pénteki délután 4 órakor kezdődő hittanon 
és a vasárnapi szentmisén való részvétel.  

3. Az Országok Karizmatikus Találkozóra 2013. szeptem-
ber 28-án, szombaton reggel a külön busszal 6 óra 
15 perckor indulunk a Béla térről és az Újvárosi busz-
megállóban is megállunk. Néhány szabad hely még van a 
buszon, aki jönni akar mielőbb jelezze a sekrestyében. 
Úti elemózsiát mindeki hozzon magával.  

4. Október 11-13. között mi, szekszárdiak is, szeretnék 
bekapcsolódni az országos szinten megrendezett 72 óra 
kompromisszum nélkül önkéntes jellegű, karitatív il-
letve közhasznú feladatokat ellátó ifjúsági akcióba. A 
program lényege az önzetlen és feltételek nélküli 
jótevés. Szeretettel várunk minden fiatalt illetve 
felnőttet is, akik szívesen kivennék a részüket a kö-
zös munkából. Aki érdeklődik a program iránt, részle-
teket Eckert Mártitól tudhat meg. Bővebb információ a 
hirdetőtáblán olvasható.  

5. Mivel a Belvárosi templom megerősítésének munkálatai 
folytatódnak, ezért a templom előkészítéséhez kérünk 
férfi munkaerőt, vasárnap (ma) délután 3 órára.  

Szombaton pedig a templomtakarításhoz kérünk segítsé-
get délután 3 órára. Nemcsak a rendszeres templomtaka-
rítókra számítunk, hanem másokra is, hogy a szombat 
esti misét és a vasárnapi miséket a templomban tart-
hassuk.  
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A templom munkálatai miatt viszont a hétköznapi szent-
misék november végéig a Kórház kápolnában lesznek a 
rendes időben reggel 7–kor és este 6-kor.  

6. Szent Mónikás édesanyák szentmiséje lesz csütörtökön 
este 6 órakor.  

7. A pécsi koncertre, akik jelentkeztek, jövő vasárnap 
délután fél 5–kor indulunk a Plébánia elöl.  

Bacsmai László 
Plébános 


