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H I R D E T É S E I N K 
2014. február 16 - 23.  

 

1. Jövő héten hétköznap a templomban nem lesznek a 
szentmisék a rendes időben.  

Ne felejtsük el, hogy hétfőn este 6-kor és szerda reg-
gel 7–kor szombaton reggel fél 8-kor a Kórházkápolná-
ban lesznek a szentmisék.  

Köszönjük azoknak, akik szombaton segítettek a temp-
lomtakarításban, de alaposabb takarítás csütörtökön a 
reggeli szentmise után lesz, amelyhez kérünk újabb se-
gítséget.  

2. Nyílt nap lesz a katolikus iskolában a leendő első 
osztályos gyerekeknek és szüleiknek február 19–én 
szerdán az első és a 2. órában. Szeretettel várjuk az 
érdeklődőket.  

3. Ezen és a jövő vasárnap is gyűjtünk a katolikus in-
tézmények javára. A két padtömb közötti faládikóba he-
lyezhetjük el adományainkat erre a célra.  

4. Február 18–án kedd este fél 7–től folytatódik a 
jegyeskurzus a jegyesek számára a plébánia közösségi 
házában.  

5. A következő Baba-Mama klub kivételesen nem kedden, 
hanem szerdán lesz megtartva 10 órától. A vendég Dr. 
Kővári Csilla gyermekorvos lesz. 

6. Itt van lassan a vállalkozások adóbevallásának az 
időszaka. Kérjük, hogy adójuk első 1%-át a Katolikus 
Egyháznak ajánlják fel, a technikai szám 0011. Ez nem 
kerül külön pénzbe az adózónak, a legkisebb akár a 
nulla összegről szóló nyilatkozat is értékes, hiszen 
az állam a nyilatkozatok arányában támogatja az egyhá-
zakat. A tavalyi évben a rendelkezők közel 60%-a Kato-
likus egyházat támogatta nyilatkozatával illetve adója 
1%-ával.  

A második 1%-ot valamelyik Alapítványunk javára lehet 
felajánlani. Az adószámokat a főbejáratnál lévő kis-
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asztalkán találunk. Vigyünk belőle családtagjainknak 
és ismerőseinknek. 
 

Alapítványoknak adható rész: 

 
- Remete Kápolnáért Alapítvány  
 18861374-1-17 
 
- Belvárosi Ifjúságért Alapítvány (cserkészek) 
 18863936-1-17 
 
- Szekszárd Alsóvárosi Római Katolikus 
Közhasznú Egyesület (Kórház Kápolna) 
 18865488-1-17 
 
- Tehetséges Ifjúságért Alapítvány 
 18851179-1-17 
 
- Szent Erzsébet Caritas Alapítvány 
 18856356-1-17 

 

Bacsmai László 
Plébános 


