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Római Katolikus Plébánia
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H I R D E T É S E I N K
2016. december 4 - 11.
1. Hétfőn (5-én) délután 5 órakor a Jézus Szíve Család
imaórája lesz a Kórház-kápolnában. Szeretettel hívjuk
a testvéreket!
2. Az Első Szeretet Karizmatikus Közösség havi összejövetelét december 7-én, szerdán az esti szentmise után
tartja a közösségi házban, téma a lelki nap élményeinek megbeszélése, adventi feladatok, készülődés a december 17-i karácsonyi délutánra, jövő évi tervek. Kérjük a tagok és pártoló tagok feltétlen megjelenését.
3. A Szeplőtelen Fogantatás ünnepén, december 8-án csütörtökön délben, a teljes rózsafüzért imádkozzuk a Közösségi Ház kápolnájában, a Rózsafüzér Társulat vezetésével.
4. Hétfő kivételével Roráte misék lesznek a Belvárosi
templomban reggel fél 7–kor.
Ezeken a miséken a lelkiségek szolgálnak a beosztás
szerint.
5. Ádventban a hétköznapi esti misék és a hozzá tartozó
ájtatosságok a kórházkápolnában lesznek.
Jövő évre lehet szentmisét íratni a sekrestyében és
hivatali időben az irodában. Kifizetni jövőre kell.
Fontos lenne, hogy főleg a januári miseszándékokat jelezzük.
6. Naptárak és kalendáriumok kaphatóak hétköznap és
szombaton a sekrestyében, vasárnap a misék előtt és
után a lelkiségek szolgálatával.
7. Idei adventi lelkigyakorlatunk ezen a héten péntektől vasárnapig (december 9-11) lesz Fehérváry Jákó
bencés szerzetes pap vezetésével, aki Szekszárd város
szülötte. Esténként 6 órakor mise, alatta beszéd,
előtte 1 órával gyónási lehetőség. Újvárosban szombaton és vasárnap a misék előtt és alatt is lesz gyóntatás.
8. December 9–én, pénteken reggel nem lesz Rorate a
Belvárosi templomban, hogy minél többen eljöjjünk az
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esti misére. Őcsényben ¾7–kor tartunk Rorátét ezen a
napon.
9. December 10-én, szombaton délelőtt 9-től 11–ig a 3-4
osztályos gyerekeknek lesz lelki nap a Plébánián, ami
a szentségekhez járuló gyerekek számára kötelező, mert
a 4. osztályosok elvégzik a karácsonyi gyónásukat is
10. December 7-én, szerdán nyílt nap lesz a Kolping Iskolában, várunk mindenkit szeretettel, akit érdekel a
szakképzés, szakközépiskolai és szakgimnáziumi szinten.
11. A Szent Gellért egyházi könyvkiadó könyvvásárt tart
a Szent József katolikus iskola kapualjában 50 kiadó
válogatott kiadványaiból december 8-án és 9-én, csütörtökön és pénteken 8-tól 17 óráig, előtte 7–én a katolikus óvodában lesz a könyvvásár. A Szentírástól a
lelkiségi könyveken át a teológiai szakirodalomig,
gyermek- és ifjúsági könyvek, szentképek, kifestők,
DVD-k nagy választékban megvásárolhatók lesznek.
12. Akik szeretnének karácsonyra gyónni és nem elsőpéntekesek azoknak nevét címét kérjük bejelenteni a sekrestyében illetve a plébánián személyesen vagy telefonon. December 20-án, kedden délelőtt megyünk hozzájuk.
13. Bacsmai László plébános atya szeretné mindenkinek
megköszönni a szavazatát a Príma díjra, amit megnyert.
Ez az elismerés a katolikus közösségünknek is szól,
amely a város meghatározó része.
14. 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
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Péntek: Karizmatikusok, Jézus Szíve Család és Karitász(december 9-én elmarad a Rorate az esti lelkigyakorlat miatt!)
Szombat: dec. 3: Rózsafüzér Társulat dec. 10: Szent
Mónika közösség dec. 17: Cserkészek, utána agapé mindenkinek.
Bacsmai László
Plébános
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