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H I R D E T É S E I N K 
2013. december 8 - 15.  

1. December 9–én hétfőn a Rózsafüzér Társulat imádkozik 
Rózsafüzért a közösségi házban Szeplőtelen Fogantatás 
ünnepe alkalmából déli 12 órától. Misék a szokásos mó-
don reggel 7–kor az Újvárosban és este 6–kor a Belvá-
rosban lesznek.  

2. December 13-án, pénteken délután 5 órától fatimai 
ájtatosság a Belvárosi templomban.  

3. Az idei adventi lelkigyakorlatunkat december 13-tól 
15-ig Bognár Attila mohácsi plébános atya tartja. Min-
den nap este 5 órától gyóntatás és a szentmisében lel-
kigyakorlatos beszéd. Használjuk ki a lehetőséget a 
karácsonyi gyónás elvégzésre.  

4. Az első gyónóknak és elsőáldozóknak (3-4 osztály) 
december 14–én szombaton délelőtt 9 órától lesz lelki 
napjuk, a leendő elsőáldozók elvégzik a karácsonyi 
gyónásukat. Ez a részvétel kötelező, ha valaki nem tud 
részt venni, előre jelezze a hitoktatójának.  

5. Jövő vasárnap délután fél 3-tol a Házashétvégeseknek 
lesz Adventi találkozója a plébánián, gyerekenek külön 
foglalkozás lesz.  

6. Azok a betegek, akik szeretnék elvégezni karácsonyi 
gyónásukat jelezzék jövő vasárnapig a sekrestyében 
vagy a plébánián.  

7. A naptárak és kalendáriumok a templom főbejáratánál 
megvásárolhatóak a lelkiségi csoportok vezetésével.  

Hozzá lehet jutni a főbejáratnál Dr. Ótos Miklós „A Ka-
tolikus Egyház története Szekszárdon” című könyvéhez, 
melynek bevételét a szerző teljes egészében a Kupola 
javára ajánlotta fel. Jó ajándék lehet Karácsonyra 
családtagjainknak, hogy ne felejtsék el gyökereiket.  

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

9. Adventi Roráték ideje, keddtől szombatig reggel 6, 
30-tól a Belvárosi templomban a lelkiségek bevonásá-
val.  
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10. A Karitasz szeretettel hívja Adventi találkozóra 
december 19-én 16 órára a Közösségi Házba azokat az 
idős, magányos embereket, akik szeretnék a karácsonyt 
közösségben ünnepelni.  

11. Egymillió csillag a szegényekért gyertyaárusítás is 
megkezdődött, a Karitasz munkatársaknál kapható misék 
előtt és után a kisasztalnál. Ebből segítjük a szegé-
nyeket.  

12. Szent Gellért Könyvkiadó könyvvására lesz a katoli-
kus iskola kapualjában december 10-én és 11-én(kedden-
szerdán), december 9-én és 10-én (hétfőn és kedden) 
pedig a katolikus óvodában.  

13. December 11-én, szerdán délután 4 órakor a Katoli-
kus iskolában ismét várja Marika néni és Dóri néni a 
leendő elsősöket az iskolaváró előkészítő foglalkozás-
ra, amelyet Nyisztorné Mihola Zsuzsanna tart.  

Bacsmai László 
Plébános 


