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H I R D E T É S E I N K 
2013. december 15 - 22.  

1. Az idei adventi lelkigyakorlatunk utolsó elmélkedése 
vasárnap az esti misében lesz, este 5 órától gyónta-
tás. Használjuk ki a lehetőséget a karácsonyi gyónás 
elvégzésre, a többi szentmise előtt és alatt is. Újvá-
rosban (ma) a vasárnapi misék alatt van lehetőség 
gyónni Karácsonyra.  

2. Vasárnap (ma) délután fél 3-tól a Házas Hétvégések-
nek lesz Adventi találkozója a plébánián, gyerekenek 
külön foglalkozás lesz.  

3. Azok a betegek, akik szeretnék elvégezni karácsonyi 
gyónásukat jelezzék vasárnap estig a sekrestyében vagy 
a plébánián. Kedden délelőtt megyünk a betegekhez.  

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

Hozzá lehet jutni a főbejáratnál Dr. Ótos Miklós: A 
Katolikus 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.  

5. Karácsonyi ostyákat is lehet kapni a főbejáratnál. 
Szenteste egymással kiengesztelődve és ostyát törve 
kívánhatunk egymásnak áldott karácsonyt. Egy csomagban 
átlagban kb. 10 ostya van. Az ostyáért adott adományo-
kat a Kupola javára ajánljuk fel.  

Julius Janus volt pápai nunciusunk a következőt mondta 
a kiengesztelődés ostyájával kapcsolatban: 

„Ami meghatározza a szentestét az egy cselekmény, 
amely a vacsora előtt történik. Napnyugtakor a család 
közös imádságra jön össze, majd imádság után mindenki 
megosztja egymással az un. „oplatek” ajándékát. Ez egy 
nagyon vékony kenyér, amelyet a szentmisén használatos 
ostya anyagából készítenek és a jászol képe van rajta. 
Az ostyával a kézben minden családtag odalép a másik-
hoz és bocsánatot kér tőle az elmúlt évben ellene el-
követett bűnökért. A másik ugyanilyen vallomással fe-
lel, majd mindenki letör egy darabot másik ostyájából 



Római Katolikus Plébánia 
Szekszárd 
Béla tér 9.  

2013. december 15. 
Ádvent

3. vasárnap
 
 

   
365-2013-(hh-Advent-3) 2/2  
 

a kiengesztelődés és a béke jeleként. Miután így min-
denki megbékélt, elénekelnek egy karácsonyi éneket az 
asztalhoz ülnek, hogy elköltsék a hagyományos vacso-
rát, utána általában karácsonyi énekek kántálása kö-
vetkezik, majd elindulnak közösen az éjféli misére.” 

6. Adventi Roráték ideje, keddtől szombatig reggel 6, 
30-tól a Belvárosi templomban. Szerdán a gyerekeket és 
kísérőiket várjuk a Plébániára agapéra.  

Az utolsó roráte szombaton lesz, gitáros énekekkel és 
a cserkészek az agapé előkészítésében segítenek, ezért 
a szombati roráte után mindenkit szeretettel várunk a 
közösségi házba agapéra. December 24. én kedden reggel 
már nem lesz roráte.  

7. Adventi Véradás lesz a Véradó állomáson december 16-
án hétfőn délelőtt 8-tól 17 óráig. Aki tud, adjon 
vért.  

8. Szombaton este és vasárnap a misék után a Cserkészek 
osztják a betlehemi lángot a főbejártnál.  

9. A Caritas szeretettel hívja Adventi találkozóra dec-
ember 19-én 16 órára a Közösségi Házba azokat az idős, 
magányos embereket, akik szeretnék a karácsonyt közös-
ségben ünnepelni.  

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

11. A Karitász csoport önkéntesét, Korossy Józsefnét Az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma elismerő oklevéllel 
jutalmazta példamutató önkéntes tevékenysége elismeré-
seként. Gratulálunk neki és még sok türelmet és egész-
séget kívánunk további szolgálatához.  

Bacsmai László 
Plébános 


