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H I R D E T É S E I N K 
2013. október 20 - 27.  

 

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. Szeretnénk mindenkinek megköszönni a gyimesiek ven-
déglátásával kapcsolatos szolgálatát, adományát.  

3. Vasárnap (ma) missziós vasárnap lesz. A missziók ja-
vára gyűjtünk a két padtömb közötti faládikóban.  

4. 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.  

5. A Katolikus Iskola ruha-, rongy és cipőgyűjtő akciót 
szervez október 21-én és 22-én, (most hétfőn, kedden). 
A kedves hívek közül, akinek módjában áll részt venni 
az akcióban, a még használható illetve rongyként fel-
használható ruhákat nejlonzsákban adják le az iskolá-
ban. Lehet hozni cipőt, táskát, rongyokat, ruhákat. A 
gyűjtésből származó bevételből az egész éves programo-
kat, a diákok versenyekre való utazási költségeit fi-
nanszírozzák.  

6. Jövő vasárnap este 6 órakor Bíró László püspök úr 
misézik a Belvárosi templomban, megemlékezve halottja-
inkról. Utána az alsóvárosiaknak találkozója lesz a 
plébánia közösségi házában.  

7. Dr. Ótos Miklós helytörténeti könyvének bemutatója 
lesz jövő hétfőn október 28–án délután 5 órakor a kö-
zösségi házban. A könyv feldolgozza Szekszárd történe-
ti, vallási életét. Nagyon sok kutató munkának a gyü-
mölcse. A szerző ezzel akarja támogatnia a Kupola fel-
újításának ügyét, ezért a könyv megvásárlásával, ado-
mány formájában, támogatjuk a Belvárosi templom munká-
latait. A könyvbemutatón többek között itt lesz Bíró 
László püspök úr és Sümegi József diakónus-történész, 
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aki szakmailag mutatja be a könyvet. Jöjjünk el minél 
többen.  

8. Kedden a kerület papjai jönnek el hozzánk tanácsko-
zásra, aki szeretne a találkozóhoz hozzájárulni, pogá-
csával, süteménnyel vagy borral, az jelezze a házveze-
tőnőnek, Erzsikének.  

9. Egy fiatal pár keres átmenetileg szállás lehetősé-
get, aki ebben tud segíteni, jelezze a sekrestyében 
vagy a plébánián.  

10. A Magyar Karitasz minden évben Caritas Hugarica 
díjjal tünteti ki azokat a személyeket, akik sokat 
tettek, tesznek a szegények megsegítéséért. Mindannyi-
unk nevében szeretnénk gratulálni Dr. B. Tóth Mihályné 
Dr. Pasztarak Erzsébetnek, aki az egyike azoknak, 
akiknek szolgálatát ezzel a díjjal ismerték el. Kö-
szönjük, hogy másfél évtizedes Caritas vezetői szolgá-
latát, szeretettel, alázattal és nagy hozzáértéssel 
látja el. A Jó Isten éltesse, és adjon neki erőt a to-
vábbi szolgálathoz.  

Bacsmai László 
Plébános 


