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H I R D E T É S E I N K 
2014. november 23 - 30.  

 

1. Vasárnap (ma) gyűjtünk a Karitász javára, rászoruló 
embertársaink megsegítésére, a két padtömb közötti fa-
ládikóban.  

2. Vasárnap (ma) a ¾9-es mise után fél 11-ig Szentség-
imádás lesz a Jézus Szíve Család vezetésével.  

3. November 27-én csütörtökön az esti szentmise a Szent 
Mónikás Édesanyák miséje lesz.  

4. November 27–én csütörtökön délután 5 órakor lesz az 
elsőáldozó és első gyónó gyerekek kezeseinek találko-
zója a plébánia nagy hittantermében, (és nem a közös-
ségi házban)  

5. Az adventi koszorúkészítés az idén november 29–én 
szombaton lesz a Katolikus Iskolában. 9 órától várjuk 
a 3-4 osztályos gyerekeket szüleikkel, utána 10 órától 
pedig az óvodások és az első és 2. osztályos hittano-
sok jöjjenek. A koszorú alapot biztosítjuk, a többit 
lehet hozni vagy helyben megvenni.  

6. Nyílt nap lesz a katolikus iskolában november 26-án, 
szerdán az 1-6 osztályokban, november 27-én csütörtö-
kön pedig a 7. és 8. osztályban az első három órában. 
Minden kedves érdeklődőt, szülőt, ismerőst szeretettel 
várnak.  

7. Jövő évi kalendáriumokat és naptárakat lehet kapni a 
sekrestyében, ádvent 2. vasárnapjától (december 7.) 
pedig kérem a lelkiségeket, hogy a misék előtt és utá-
na árusítsák a főbejáratnál. Időpont egyeztetés a sek-
restyében.  

8. Plébániánk Csíksomlyói Zarándokok Közössége találko-
zót szervez a zarándoklatokon eddig részt vettek és 
ezután részt venni kívánók részére. A találko-
zó november 28-án pénteken a Belvárosi templomban az 
este 6 órai szentmisével kezdődik és a Plébánián film-
vetítéssel, élménybeszámolóval folytatódik.  
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9. Már előre hirdetnénk, hogy december 7–én az esti 6 
órás szentmise keretében tartja Farkas Béla atya 
aranymiséjét és Szekszárdra kerülésének 25. évforduló-
ját. Kérjük, hogy akik szeretnének egy pár sorban 
visszaemlékezni az itt töltött idejére, esetleg van 
fényképük is hozzá, azt adják el november végéig a 
sekrestyében vagy a plébánián. A közös ajándékhoz jövő 
vasárnaptól lehet hozzájárulni az aranymise végéig a 
szokott módon a két padtömb közötti faládikóba helye-
zett adománnyal.  

10. December 2-től keddtől a Rorate misék a Belvárosi 
templomban reggel fél 7–kor kezdődnek a lelkiségek 
szolgálatával. Rövid bevezető gondolatok, olvasás, hí-
vek könyörgése és áldozás utáni imát kérünk a beosztás 
szerint.  

Kedd: Neokatekumenek – Focolare és Máltai Szeretet-
szolgálat 

Szerda: Katolikus iskolások és hittanosok, utána agapé 
a plébánián a gyerekeknek és kísérőiknek.  

Csütörtök: Rózsafüzér Társulat és Szent Mónika közös-
ség 

Péntek: Karizmatikusok, Jézus Szíve Család és Karitász 

Szombat: Házas Hétvége közössége: december 6. és 13.  

December 20.: Cserkészek utána agapé a plébánián min-
denkinek 
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PLÉBÁNIAI TANÁCSOSOK 
TESTÜLETÉNEK VÁLASZTÁSA 

2014. november 29-30 és december 6 -7 

 

A választással kapcsolatban szeretnénk elnézést kérni 
egy sajnálatos hibáért, a 70 éves korhatár téves megje-
lentetésért. A választásra minden 18 év feletti szent-
misén részt vevő jogosult.  

Számítunk a 70 év felettiek szavazatára és szolgálatá-
ra is.  

 Jövő szombaton és vasárnap kapjuk meg a szavazólapo-
kat a misék előtt illetve után, amit akár akkor, de 
legkésőbb december első hétvégéig kell leadni az erre a 
célra kihelyezett ládikóba a templomban.  

A jelöltek listáját közzé tettük a Családunkban is 
megjelentettük. Beteg hozzátartozóknak is vihetünk sza-
vazólapot, de azt a sorszámmal együtt felírják a segí-
tőink.  

 A szavazólapon külön vannak feltüntetve a Belvárosi 
és külön az Újvárosi jelöltek. Mindkét templomban lehet 
választani az összes jelölt közül. Arra figyeljünk, 
hogy az újvárosi oszlopban maximum 4 emberre szavazha-
tunk a belvárosi listán pedig maximum 14 nevet választ-
hatunk. A szavazás módja: a név elé X vagy + jelet te-
gyünk. A szavazólapot nem kell aláírni és semmiféle más 
jelzést sem kell tenni.  

A választásban a lelkiségek segédkezzenek fél órával a 
misék előtt és szükség szerint a mise után a főbejárat-
nál és a buszmegálló felöli ajtónál. A szolgálat rend-
jét olvashatjuk a hirdetőtáblán és a Családunkban is.  

 

A szolgálat beosztása: 

Belváros: 

November 29 szombat, este 6: Focoláre 

November 30. vasárnap, ¾9: Szent Mónika, Cserkészek  

 11: Karizmatikusok, Karitász, Cserkészek  
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 este 6: Házashétvége,  

December 6. szombat, este 6: Neokatekumnek  

December 7. vasárnap, ¾9: Szent Mónika Közösség; 

11: Karizmatikusok Karitász; este 6: Házashétvége,  

Újváros:  

November 29 én szombat, 5: Jézus Szíve Család, Kari-
tász 

November 30. vasárnap, fél 8: Szent Mónika Közösség 

December 6. szombat, 5: Karizmatikusok 

December 7. vasárnap, fél 8: Rózsafüzér Társulat  

Bacsmai László 

Plébános 


