
Római Katolikus Plébánia 
Szekszárd 
Béla tér 9.  

2014. augusztus 31. 
Évközi 22. 
vasárnap 

 
 

   
403-2014-(hh-evkozi-22) 1/2  

 

H I R D E T É S E I N K 
2014. augusztus 31 – szeptember 7.  

 

1. Szeptember 1-én, hétfőn délután 5-kor a Jézus Szíve 

Család (JSZCS) imaórája lesz a Kórházkápolnában. Sze-

retettel hívjuk a testvéreket. 

2. Az idei Remete búcsú szeptember 6-án és 7-én, szom-
baton és vasárnap lesz megtartva a szokásos módon.   

Szombaton 17 órakor indul a gyalogmenet a Belvárosi 
templomtól. 18 órakor szentmise, utána keresztút majd 

szentségimádás zárja a napot. 

Vasárnap 10 órakor Rózsafüzér, majd fél 11-kor lesz a 
búcsúi mise. Ott az ünnepi szentmise keretében kö-

szöntjük Bíró László püspök urat 40 éves papi és 20 

éves püspöki jubileuma alkalmából. 

3. Szeptember 6-án szombaton, a reggeli szentmise a 

Belvárosi Templomban lesz ½8-kor. Szeptembertől a 

szombat és vasárnap esti misék 18.00 órakor 

kezdődenek.  

4. A Remete-csurgó avatása és megáldása szeptember 7 –

én délután 4 órakor lesz.  

5. Családok búcsúja lesz Máriagyűdön szeptember 27–én. 
A szülőknek lelki programjának vendége Palánki Ferenc 
egri segédpüspök lesz. A gyerekeknek bábszínház és 
ügyességi játékokat tartanak. Akik regisztrálnak, me-
leg ebédet is kapnak. Az utazás külön autóbusszal tör-
ténik. Jelentkezzünk minél többen. 

6. Az Első Szeretet Karizmatikus Közösség szeptember 3-

án, szerdán az esti szentmise után tartja havi össze-

jövetelét  a közösségi házban. Téma: Isten szépsége. 

Mindenkit szeretettel várnak. 

7. Az országos Katolikus Karizmatikus találkozóra külön 

buszt szeretnénk indítani. Kérjük a részt venni szán-

dékozókat, szíveskedjenek szeptember 5-ig  a sekres-

tyében vagy a plébánián jelentkezni. Részletek a hir-

detőtáblán. 
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8. Szeretettel várjuk mindazoknak a felnőtteknek a je-

lentkezését, akik szeretnének katolikusnak megkeresz-

telkedni, és/vagy első áldozáshoz, bérmáláshoz járul-

ni. Jelentkezni lehet délelőttönként 74-es körzet 

510892–es telefonszámon, vagy személyesen az első al-

kalommal, szeptember 17 én, szerdán este fél 7–kor a 

Béla király téri plébánián, Béla király tér 9. 

Bacsmai László 
Plébános 


