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H I R D E T É S E I N K 
2014. november 30 – december 7.  

 

1. A jövő heti Baba-Mama klub kivételesen nem kedden, 
hanem szerdán lesz 10 órától. Ekkor mikulásünnepség 
lesz, Petkó Tamás atyával.  

2. Az Első Szeretet Karizmatikus Közösség december 3-
án, szerdán az esti szentmise után a kis-hittan terem-
ben tartja havi összejövetelét, téma: készülés a Kará-
csonyra, adventi szolgálatok és élménybeszámolók. Min-
denkit szeretettel várunk.  

Szerdán a ¾8–kor a katolikus iskola miséje lesz a Bel-
városi templomban.  

3. December 1-én, hétfőn délután 5-kor a JSZCS imaórája 
lesz a Kórház-kápolnában.  

4. Első pénteken a szokott módon gyóntatás illetve be-
tegellátás. Első szombaton délután órakor Rózsafüzér.  

5. Jövő szombaton az Újvárosban német nyelvű szentmise 
lesz délután 5 órakor.  

6. Jövő vasárnap a ¾9–es misén emlékezünk meg Szent 
Miklós püspökről, szeretettel várjuk a gyerekeket szü-
leikkel együtt.  

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. Jövő évi szentmiséket lehet előjegyezni a plébánián 
illetve a sekrestyében.  

9. December 7–én az esti 6 órai szentmise keretében 
tartja Farkas Béla atya aranymiséjét és Szekszárdra 
kerülésének 25 – évfordulóját.  

A közös ajándékhoz lehet hozzájárulni az aranymise vé-
géig a szokott módon a két padtömb közötti faládikóba 
helyezett adománnyal.  

10. A Plébániai Tanácsosok Testületének választására 
minden 18 év feletti szentmisén részt vevő jogosult.  
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Ezen a héten kapjuk meg a szavazólapokat a misék előtt 
illetve után, amit akár akkor, de legkésőbb jövő va-
sárnap estig kell leadni az erre a célra kihelyezett 
ládikóba a templomban.  

Beteg hozzátartozóknak is vihetünk szavazólapot, de 
azt a sorszámmal együtt felírják a segítőink.  

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 vá-
laszthatunk. A szavazás módja: a név elé X vagy + je-
let. Vegyünk részt minél többen a választáson.  

11. 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 


