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H I R D E T É S E I N K 
2013. december 1 - 8.  

1. Vasárnap (ma) a ¾9-es szentmise után a Dévai Szent 
Ferenc Alapítvány gyermekei adnak elő egy rövid ad-
ventköszöntő műsort a templomban. Utána az általuk ho-
zott naptárakból, könyvekből lehet vásárolni, ezzel 
támogatva őket.  

2. Katolikus iskolások miséje lesz december 2-án hétfőn 
a belvárosi templomban reggel ¾8–kor.  

3. A Léleképítő keretében december 2-án hétfőn este 6 
órakor Dr. Puskely Mária Boldog Batthyány Lászlóról a 
szegények orvosáról tart előadást a Garay gimnázium 
dísztermében.  

4. December 2-án, hétfőn délután 5-kor a JSZCS imaórája 
lesz a Közösségi Ház kápolnájában.  

5. December 9–én jövő hétfőn a Rózsafüzér Társulat 
imádkozik Rózsafüzért a közösségi házban Szeplőtelen 
Fogantatás ünnepe alkalmából déli 12 órától.  

6. Az Első Szeretet Karizmatikus Közösség december 4-
én, szerdán az esti szentmise után a Plébánián tartja 
havi összejövetelét. Téma: adventi szolgálat, mária-
gyűdi lelkigyakorlat élményei.  

7. Elsőcsütörtökön délután 1 órától csendes Szentség-
imádás lesz a közösségi ház kápolnájában.  

8. Elsőpénteken délelőtt megyünk az elsőpéntekes bete-
gekhez, akiknek ez egyben karácsonyi gyónás is lesz.  

9. Elsőszombaton délután 5 órától ünnepélyes Rózsafüzér 
a Belvárosi templomban.  

10. Elsőszombat lévén az Újvárosi templomban a szombat 
esti szentmise német nyelvű lesz, melyre várjuk sok 
szeretettel a németajkú testvéreket.  

11. Jövő vasárnap a ¾9-es szentmise keretében jön a Mi-
kulás, szeretettel várjuk a gyerekeket szüleikkel 
együtt.  

12. A naptárak és kalendáriumok és Dr. Ótos Miklós 
Szekszárdról szóló egyháztörténeti könyve szombaton a 
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sekrestyében vasárnaponként, pedig a templom főbejára-
tánál megvásárolhatóak a lelkiségi csoportok vezetésé-
vel. A lelkiségi csoportvezetők egyeztessenek a sek-
restyében az időpontokról.  

13. Jövő évi szentmiséket lehet előjegyeztetni a plébá-
nián és a sekrestyében.  

14. Adventi Roraték ideje, keddtől szombatig reggel 6. 
30-tól a Belvárosi templomban a lelkiségek bevonásá-
val: 

Kedd: Neokatekumenek, Focolare és Máltai Szeretetszol-
gálat 

Szerda: Katolikus iskolások és hittanosok, utána agapé 
a plébánián.  

Csütörtök: Rózsafüzér Társulat és Szent Mónika közös-
ség 

Péntek: Karizmatikusok, Jézus Szíve Család és Karitász 

Szombat: Házas Hétvége közössége 

Bacsmai László 
Plébános 


