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H I R D E T É S E I N K 
2013. november 3 - 10.  

 

1. A KÉSZ és a plébánia meghívására a Hit éve befejezé-
se előtt Dr. Udvardy György megyéspüspök tart előd-
adást november 5–én kedden este 6 órakor a plébánia 
közösségi házában. Jöjjünk el minél többen.  

2. A Neokatekumen közösség szervezésében, azok számára, 
akik szeretnék megismerni, vagy feleleveníteni a hit-
ismeretet, katekézis folyik a szekszárdi Plébánián ok-
tóber 29-én, kedden este 7 órakor. Szeretettel várunk 
minden érdeklődött.  

3. A Jézus Szív Család imaórája 4-én, hétfőn délután 5-
kor lesz a Kórház-kápolnában. Mindenkit szeretettel 
hívunk.  

Első csütörtökön csendes Szentségimádás a közösségi ház 
kápolnájában délután 1 órától.  

4. Már előre hirdetjük, hogy november 11-én, hétfőn az 
újvárosi templomban reggel nem lesz szentmise, hanem 
Szent Márton nap alkalmából délután 4 órakor német 
nyelvű szentmise lesz a katolikus iskolások részvéte-
lével, és este 6 órakor is lesz szentmise az újvárosi 
templomban bormegáldással.  

Jövő hétfőn a Kórházkápolnában nem este, hanem reggel 7 
órakor lesz szentmise.  

5. A Szent József Iskolaközpont a plébánián papírgyűj-
tést tart. November 4-én, és 5-én (hétfő-kedd) reggel 
7-től fél 9-ig és délután fél 4-től 5-ig a 6-án szer-
dán csak reggel 7-től fél 9-ig. Felajánlásokat szíve-
sen fogadunk a kedves hívektől is, lehet hozni papírt 
és kartont, melynek bevétele a tanulók osztálypénzét 
gyarapítja! 

6. November 12-én a Szülők Akadémiája programsorozat 
következő előadója Czakó Gábor lesz, aki 17 órai kez-
dettel tart előadást iskolánk tornatermében Hadszíntér 
és remény / Család és/vagy karrier címmel.  
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7. November 13-án délután 4 órakor lesz az iskola elő-
készítő foglalkozás 2. alkalma, amelyet Mayer Józsefné 
Piroska néni vezet, játékos matematika címmel.  

8. Mivel november 11-én, hétfőn Szent Márton napot tar-
tunk iskolánkban, amely a 16 órakor kezdődő német 
nyelvű szentmisével zárul az Újvárosi Templomban, 
ezért november 4-én, most hétfőn a katolikus iskola 
miséje elmarad.  

Bacsmai László 
Plébános 


