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H I R D E T É S E I N K 
2013. december 29 - 2014. január 5.  

1. Vasárnap (ma) Szentcsalád vasárnapja, a 11 órás 
szentmise kertében a jubiláló házasok megáldása lesz. 
Kérjük az 1, 5, 10 és 5 évenként felfelé jubiláló há-
zasokat, hogy az első padtömbben foglaljanak helyet. 
Bíró László püspök úr tartja a misét és az áldást. Az 
áldás után a közösségi házban koccintásra hívjuk a ju-
bilálókat.  

2. A hagyományos egyházközségi farsangi bál január 11-
én szombaton lesz. Jelentkezés a sekrestyében illetve 
a plébánián.  

3. Szilveszterkor hálaadás újvárosban 5 órakor a Belvá-
rosban 6 órakor kezdődik.  

Újév napján a Belvárosban vasárnapi miserend lesz, az 
Újvárosban a fél 8–as mise elmarad csak 10 órás szent-
mise lesz.  

Újév napján délután 5 órakor medjugorjei Szentségimá-
dás lesz.  

4. Első csütörtöki csendes Szentségimádás lesz a plébá-
nia kápolnájában délután 1 órától.  

A héten első péntek gyóntatás a szokott módon , dél-
előtt megyünk a betegekhez.  

Első szombaton ünnepélyes Rózsafüzér imádság délután 5 
órától a Belvárosi templomban.  

5. Január 4 én szombaton a Belvárosi esti szentmise gö-
rög katolikus lesz, amelyet Bodogán László pécsi 
paróchus tart.  

6. Az idei évben Magyarországon is a Vízkereszt ünnepe 
a napos napján lesz megtartva, vagyis január 6-án hét-
főn, ami kötelező parancsolt ünnep.  

A szentmisék a Belvárosban délelőtt ¾9-kor és este 6 
órakor lesznek, az újvárosban pedig reggel fél 8–kor 
lesz szentmise. Aki munkahelyi beosztása miatt sem 
reggel sem este nem tud eljönni misére nem követ el, 
bűnt, viszont, akinek a munkahelyi beosztása megenge-
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di, hogy eljöjjön reggel vagy este, azok számára köte-
lező a részvétel.  

7. A Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete kezdemé-
nyezésére január 5-én vasárnap az Újvárosi templomban 
a 10 órai szentmisén a Madéfalvi veszedelem 250 éves 
évfordulója alkalmából hálaadó szentmisét tartunk. A 
mise után az emlékparkban elhelyezzük a megemlékezés 
koszorúját. Szeretettel várunk a rendezvényünkre min-
den érdeklődőt.  

8. Hegyháti Tibor atya ajánlásával albérletet keres egy 
fiatal fiú, aki megbízható. Kb. 25.000,- forintot tud 
fizetni havonta. Elég neki egy szoba is.  

9. Kalendáriumok és egy lapos naptárak a sekrestyében 
kaphatóak.  

Szeretnénk megköszönni mindenkinek a szolgálatát, és 
kívánunk kegyelmekben gazdag boldog Újévet.  

Bacsmai László 
Plébános 


