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H I R D E T É S E I N K 
2015. szeptember 27 – október 4.  

1. A héten első csütörtök, csendes Szentségimádás dél-
után 1 órától a plébánia Kápolnájában.  

2. Első pénteken a szokott módon, reggel, este gyónta-
tás, délelőtt betegellátás.  

3. Szombaton délután 5 órától első szombati Rózsafüzér 
lesz.  

4. KORTÁRS MAGYAR KÓRUSZENE KONCERT lesz az Újvárosi 
templomban október 3-án szombaton este 6 órakor a 
Schola Cantorum Sopianensis (Pécs) előadásában vezé-
nyel: Jobbágy Valér. Bővebb információ a hirdetőtáblán 
olvasható.  

5. A katekumenátus kezdő csoport következő foglalkozása 
szeptember 30-án szerdán 18.45-kor lesz, amelyre még 
lehet csatlakozni. A haladóknak 28-án hétfőn ¾7–kor.  

6. Bátai Szent Vér búcsú lesz október 3-án szombaton. A 
szentmise Bátán délután 3 órakor kezdődik, a busz dél-
után 1 órakor indul a Béla király térről, a templom 
mellől.  

7. Szeptember 30. szerda Szekszárd 19.00 bibliaóra 
(Csopak u. 1.) október 1. csütörtök Szekszárd evange-
lizációs előadás Csopak u. 1-ben 19:00, október 2. 
péntek 19.00-21.30 óra között Kis Szent Teréz imaest 
Szekszárd Csopak u. 1. egyben Péter atya első könyvé-
nek bemutatója 

8. Mindannyiunk megdöbbenésére váratlanul halt meg Hal-
mos Józsefné Marika néni, aki a könyvtárosunk volt és 
elimádkozó, templomtakarító. Temetése október 3–án 
délelőtt 11 órakora lesz az Alsóvárosi temetőben. 
Gyászmise érte szombaton délelőtt fél 10–kor lesz.  

9. Október 8–án Magyarok Nagyasszonya ünnepén, ami csü-
törtökre esik, Máriagyűdre szervezünk zarándoklatot 
Laci atya vezetésével. Bábel Balázs érsek atya és Ud-
vardy György megyéspüspök úr megáldják a felújított 
kegyhelyet. Lehet jelentkezni a Sekrestyében és a Plé-
bánián 1.000,- Ft/fő befizetéssel. 
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Ugyanezen a napon Mayer püspök úr vezetésével 
Mátraverebélyszentkútra lesz zarándoklat, ahová segí-
tőinket hívjuk. Szintén lehet még jelentkezni a sek-
restyében is.  

10. Jövő vasárnap a ¾9-es szentmise az állami iskolás 
hittanosok évnyitó miséje, ahová várjuk a katolikus 
óvoda gyermekei és szüleit is.  

11. Bizonyára észrevették, hogy elérkeztünk a kupola 
felújításának utolsó szakaszához a restauráláshoz. Ez 
kb. 2 hetet fog igénybe venni.  

Az idén lejáró Alapítványi misék ki vannak téve a hir-
detőtáblán, aki szeretné meghosszabítani és ezzel tá-
mogatni a Kupola restaurálását, megteheti. A plébánián 
hivatali időben, 5 évre 40.000,- Ft–ba kerül. Köszön-
jük mindazoknak akik eddig is támogatták a Kupola 
ügyét.  

12. Október hónapban az esti misék előtt ¼6–kor Rózsa-
füzér imádság a Lelkiségi csoportok vezetésével: 

Hétfő: Fokoláre Neoktekumenek és Máltai Szeretetszol-
gálat 

Kedd: Reggel Csendes Szetségimdás 

Szerda: Karizmatikusok , Karitász 

Csütörtök: Házashétvége, az első csütörtökön (most 1-
jén) és az utolsó csütörtökön a Szent Mónika közösség 

Péntek: Jézus Szíve Család 

Szombat: Rózsafüzér Társulat – Szentségkitétel nélkül 
a templomban 

Jöjjünk el minél többen és kapcsolódjunk bele a Rózsa-
füzér imádságba.  

Kérem a lelkiségi csoportok vezetőit, hogy legyen 
gondjuk, hogy a csoportjukból 5 ember imádkozza elő a 
napi Rózsafűzért. Az irgalmasság Rózsafüzére pénteken 
reggel 6, 45 –kor lesz.  

Bacsmai László 
Plébános 


