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H I R D E T É S E I N K 
2013. október 27 – november 3.  

 

1. Vasárnap (ma) este 6 órakor Bíró László püspök úr 
misézik a Belvárosi templomban, megemlékezve halottja-
inkról. Utána az alsóvárosiaknak találkozója lesz a 
plébánia közösségi házában.  

2. Dr. Ótos Miklós helytörténeti könyvének bemutatója 
lesz hétfőn október 28–án délután 5 órakor a közösségi 
házban. A könyv feldolgozza Szekszárd történeti, val-
lási életét. Nagyon sok kutató munkának a gyümölcse. A 
szerző ezzel akarja támogatnia a Kupola felújításának 
ügyét, ezért a könyv megvásárlásával, adomány formájá-
ban, támogatjuk a Belvárosi templom munkálatait. A 
könyvbemutatón többek között itt lesz Bíró László püs-
pök úr és Sümegi József diakónus –történész, aki szak-
mailag mutatja be a könyvet. Dedikálásra is lesz lehe-
tőség, jöjjünk el minél többen.  

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

Az utolsó októberi Rózsafüzér Csütörtökön lesz a Móni-
kások vezetésével, és utána a Szent Mónika közösség 
szentmiséje lesz, de már a templomban, ezért kérjük, 
hogy aki a takarításban tud segíteni csütörtökön dél-
után 3 órára jöjjön. Mindenszentekkel és halottak nap-
ján is a templomban lesznek a misék.  

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. Az esti misék 
után halotti ájtatosságot tartunk mindkét templomban.  

A teljes búcsú elnyerésének feltétele a kegyelmi álla-
pot, szentáldozás és a Szentatya szándékára való imád-
ság, illetve a nyolcad alatt temetőlátogatás.  

5. Halottak napján a reggeli fél 8–as szentmisét mond-
juk a Halottak napjáról a Belvárosi templomban a ha-
lottakért, szombat este előesti szentmise mindkét 
templomban , utána halotti ájtatosság.  
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Ezentúl a hónap első szombatján az Újvárosi templomban 
német nyelvű szentmise lesz, magyar prédikációval. 
November 2-án szombaton este 5 órakor lesz az első, 
amelyet a halottakért ajánlunk fel.  

6. Mindenszentek ünnepe első péntek, ezért a betegekhez 
többnyire áldoztatókat kérünk meg, hogy áldoztassák a 
betegeket. Gyóntatás a délelőtti mise előtt és alatt, 
illetve az esti mise alatt.  

Halottak napján az elsőszombati Rózsafüzért a halotta-
kért ajánljuk fel.  

7. A következő Baba-Mama Klubban, október 29-én kedden 
10 órától, Porpáczy Attila atya tart előadást a Min-
denszentekről. 

8. Már előre hirdetjük, hogy a KÉSZ és a plébánia meg-
hívására a Hit éve befejezése előtt Dr. Udvardy György 
megyéspüspök tart elődadást november 5–én kedden este 
6 órakor a plébánia közösségi házában. Jöjjünk el mi-
nél többen.  

9. A Neokatekumen közösség szervezésében, azok számára, 
akik szeretnék megismerni, vagy feleleveníteni a hit-
ismeretet, katekézis kezdődik a szekszárdi Plébánián 
október 29-én, kedden este 7 órakor. Szeretettel vá-
runk minden érdeklődött.  

Bacsmai László 
Plébános 


