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Római Katolikus Plébánia
Szekszárd
Béla tér 9.

H I R D E T É S E I N K
2016. november 27 – december 4.
1. November 29-én, kedden nyílt nap lesz a katolikus
Iskolában az első 3 órában mindegyik évfolyamban.
November 30-án, szerdán a katolikus iskolában iskola
előkészítő lesz 16 órától az első osztályos tanteremben. A következő foglalkozás játékos hittan lesz
Niysztorné Mihola Zsuzsanna hittantanárral
December 2-án, pénteken a katolikus iskolások miséje
lesz 7:45-től.
2. Jövő vasárnap a ¾9–es mise keretében emlékezünk meg
Szent Miklósról. Szeretettel hívjuk a gyerekeket erre
a szentmisére.
3. A héten első csütörtök a plébánia kápolnájában délután 3 órától csendes Szentségimádás van.
Elsőpénteken a misék előtt és alatt lesz gyóntatás,
délelőtt betegellátás.
Szombaton első szombati ájtatosság a Belvárosi templomban délután 5 órától.
4.
A Vármegyeházi esték keretében november 30–án jövő
szerdán délután 5 órakor Dr. Udvardy György pécsi megyéspüspök tart előadást Szent Márton félköpenye címmel a régi Vármegyeháza dísztermében. Az előadás díjtalan, menjünk el minél többen.
5. Hétfő kivételével Roráte misék lesznek a Belvárosi
templomban reggel fél 7–kor.
Ezeken a miséken a lelkiségek szolgálnak: Rövid bevezető gondolatok, olvasás, hívek könyörgése és áldozás
utáni imát kérünk a beosztás szerint.
Kedd: Kis Út – Focolare és Máltai Szeretetszolgálat
Szerda: Katolikus iskolások és hittanosok, utána agapé
a plébánián a gyerekeknek és kísérőiknek.
Csütörtök: Házashétvége
Péntek: Karizmatikusok, Jézus Szíve Család és Karitász(december 9-én nincs, este lelkigyakorlat lesz)
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Szombat: dec.3: Rózsafüzér Társulat dec.10: Szent Mónika közösség dec.17: Cserkészek, utána agapé mindenkinek.
5. Ádventben a hétköznapi esti misék a kórházkápolnában
lesznek az adventi templom előtti hangos ünnepségek
miatt. Csütörtökön este fél 6–tól közös Szentségimádás, pénteken este fél 6–tól csendes Szentségimdás
lesz.
6. Jövő évre lehet szentmisét íratni a sekrestyében és
hivatali időben az irodában. Kifizetni jövőre kell.
Fontos lenne, hogy főleg a januári miseszándékokat jelezzük.
Egyházközségi hozzájárulást - aki még nem rendezte kérjük tegye meg személyesen az irodában, vagy átutalással illetve csekken, ami vihető az újságos asztalkáról.
Naptárak és kalendáriumok kaphatóak hétköznap és szombaton a sekrestyében, vasárnap a misék előtt és után a
lelkiségek szolgálatával. Kérjük a lelkiségi vezetőket, egyeztessék a vasárnapokat a sekrestyében.
7. Idei adventi lelkigyakorlatunk két hét múlva délelőtt 9-11-ig lesz Fehérváry Jákó bencés szerzetes pap
vezetésével, aki Szekszárd város szülötte. Esténként 6
órától mise alatt beszéd előtte 1 órával gyónási lehetőség.
8. Idén 12-ik alkalommal rendezi meg a Vállalkozók és
Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Tolna megyei
szervezete a megyei Príma Gálát, és ahogy tavaly, úgy
ebben az évben is közönségszavazást hirdetnek.
A voksokat normál díjas SMS-ben fogadják a jelöltekhez
tartozó telefonszámokon. Aki szavazni szeretne, annak
nem kell mást tennie, mint a jelölt VEZETÉKNEVÉT elküldeni a jelölthöz tartozó telefonszámra! Szavazni a
gála napján, vagyis november 30-án szerda 12 óráig lehet.
Az egyik jelölt Bacsmai László plébános, Laci atya,
aki szeretné őt támogatni, hogy ő kapja meg a Príma
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Primissima közönségdíját a 30/634-8593-as telefonszámon lehet SMS-ben szavazni BACSMAI megjelöléssel.
A telefonszámot tartalmazó lapocskát a bejáratnál levő
kisasztalkáról lehet elvinni a szavazáshoz. Mindenkinek a támogatását előre is köszönjük.
Bacsmai László
Plébános
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