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H I R D E T É S E I N K 
2013. szeptember 29 – október 6.  

 

1. Akik a pécsi koncertre jelentkeztek, vasárnap (ma). 
fél 5–kor indulunk a Plébánia elöl.  

2. Szeptember 30-án hétfőn lesz az első gyónók és első 
áldozók szüleinek értekezlet a plébánián délután 5 
órakor.  

3. Az Első Szeretet Karizmatikus Közösség október 2-án, 
szerdán az esti szentmise után a kórházkápolnában 
tartja havi összejövetelét. Téma az Országos Találkozó 
lelki élményeinek megosztása és az Ap. Csel. 8-9 feje-
zetei. Mindenkit szeretettel várunk.  

4. Első csütörtökön délután 1 órától csendes szentség-
imádás a plébánia kápolnájában.  

5. Első pénteken délelőtt megyünk a betegekhez, reggel 
és este is lesz gyónási lehetőség a misék előtt és 
alatt a kórházkápolnában.  

6. Szombaton a reggeli szentmise ezentúl nem a Remetén 
hanem a Kórházkápolnában lesz reggel fél 8–kor.  

7. Október hónapban az esti misék előtt ¼6–kor Rózsafü-
zér imádság a Lelkiségi csoportok vezetésével:  

Hétfő: Fokoláre Neoktekumenek és Máltai Szeretetszol-
gálat 

Kedd: A reggeli mise előtt 1 tized 

Szerda: Karizmatikusok, Karitász 

Csütörtök: Házas Hétvége, utolsó csütörtökön a Szent 
Mónika közösség 

Péntek: Jézus Szíve Család 

Szombat: Rózsafüzér Társulat –Szentségkitétel nélkül a 
templomban 

Jöjjünk el minél többen és kapcsolódjunk bele a Rózsa-
füzér imádságba.  

Kérem a lelkiségi csoportok vezetőit, hogy legyen 
gondjuk, hogy a csoportjukból 5 ember imádkozza elő a 
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napi Rózsafűzért. Az irgalmasság Rózsafüzére pénteken 
reggel 6.45–kor lesz.  

8. 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. 
Aki érdeklődik a program iránt, részleteket Eckert 
Mártitól tudhat meg. Bővebb információ a hirdetőtáblán 
olvasható.  

9. Akik a pécsi koncertre jelentkezetek, vasárnap (ma). 
fél 5–kor indulunk a Plébánia elöl.  

10. Szent Vér zarándoklatot szervez a pécsi egyházmegye 
Bátára. Van lehetőség arra, hogy október 5–én szomba-
ton reggel 7 órakor a bátaszéki templomtól indulva 
gyalogzarándoklathoz csatlakozzunk, de személyautóval 
és busszal is lehet menni. Külön buszt nem szervezünk, 
de ajánljuk a részvételt, délelőtt 10 órakor lesz a 
püspöki szentmise, körmenet és délután fél 4–ig lesz a 
lelki program.  

10. Október 6–án, délelőtt fél 11-kor lesz a kismányoki 
búcsú. Szeretettel várják az érdeklődőket.  

11. Október második felében római zarándoklatot szer-
veznek Pécsről, bővebb információ Eckert Máriánál a 
pécsi egyházmegyei programirodában kapható. 
(72/513057) 

12. A gyímesi testvéreink vendéglátásához gyűjtünk ado-
mányokat jövő vasárnap a két padtömb közötti faládikó-
ban. Október 15-től 19-ig lesznek nálunk, köszönjük az 
eddigi támogatásokat is.  

Bacsmai László 
Plébános 


