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H I R D E T É S E I N K 
2013. október 13 - 20.  

 

1. Október hónapban az esti misék előtt ¼6–kor Rózsafü-
zér imádság a Lelkiségi csoportok vezetésével. Jöjjünk 
el minél többen és kapcsolódjunk bele a Rózsafüzér 
imádságba.  

2. 50 gyimesi vendég érkezik hozzánk október 15-én 4 
napra. Köszönjük a hívek eddigi felajánlásait a ven-
déglátás kapcsán.  

A vendégek búcsúmiséje október 18-án pénteken lesz az 
Újvárosi templomban délután fél 6–kor. Előtte ¾ 5 –től 
Rózsafüzér. Ezen a napon este a kórházkápolnában nem 
lesz semmi. Szeretettel várjuk a kedves testvéreket a 
közös hálaadó szentmisére az Újvárosba.  

3. Ministránásfoglalkozás november 19–én szombaton dél-
előtt 9 órától lesz a plébánián.  

4. Vasárnap (ma) délután fél 3-tól Házas hétvégés ta-
lálkozó lesz a közösségi házban, melyre szeretettel 
várjuk a házaspárokat.  

5. A KÉSz és KDNP szervezésében kerül sor 2013. október 
16 – n szerdán délután 5-kor Szekszárdon a Vármegyehá-
za dísztermében tartandó Keresztény értékek és keresz-
tény politika című politikai vitafórumra. Vendégeink: 
Harrach Péter és Dr. Rétvári Bence. A szervezők szer-
etetettel várják az érdeklődőket.  

6. Október 15-én a következő Baba-Mama Klub vendége 
Tóth Zoltánné Márta gyógypedagógus-pszichopedagógus 
lesz.  

7. Október 14-én hétfő este 6 órakor a Garay gimnázium 
dísztermében folytatódik a Léleképítő, ahol Dr. Csókay 
András nemzetközi hírű keresztény agysebész professzor 
vall életéről, hivatásáról, hitéről. Előadásának címe: 
Agysebészet imádsággal.  

8. Október 19–én szombaton a Balassa napok keretében a 
Kórházkápolnában délután 4 órakor ökumenikus Isten-
tisztelet lesz.  
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9. Újabb kérést tolmácsolunk gáztűzhelyre vagy fatüze-
lésű kályhára lenne szüksége egy rászorulónak. Köszön-
jük a korábbi felajánlást is.  

10. Jövő vasárnap missziós vasárnap lesz. A missziók 
javára gyűjtünk a két padtömb közötti faládikóban.  

11. Az idei évtől a Mindenszentek ünnepe parancsolt ün-
nep lett Magyarországon is, tehát kötelező a misén va-
ló részvétel. Misék a Belvárosban délelőtt ¾9 és este 
6, Újvárosban ½8 és délután 5 órakor.  

Bacsmai László 
Plébános 


