
H I R D E T É S E I N K 
 2009. január 4 - 11.  

 

1. A héten első hétfőn lesz a katolikus iskolások miséje reg-
gel ¾8-kor. Délután 5 órakor a Jézus Szíve Család imaórája a 
kápolnában.  

2. Az Első Szeretet Karizmatikus Közösség 2009. január 7-én, 
szerdán az esti szentmise után tartja havi összejövetelét a 
Plébánián. Téma: a lelki nap tanulságai és élményei, vala-
mint készülődés a február 14-i imaszolgálatra. Mindenkit 
szeretettel várunk! 

3. Bíró László püspök úr beiktatása január 9-én, pénteken lesz 
a budapesti szent István Bazilikában. Akik jelentkeztek, fi-
zessék eb az úti költséget. Indulás január 9-én pénteken 
reggel 6 óra 30 perckor a Domus parkolóból. Napi élelmet és 
folyadékot hozzunk magunkkal. Lesz foglalt helyünk a Bazili-
kában.  

4. Akik az idén szeretnének esküdni, kérjük, jelentkezzenek 
hivatali időben a plébánián, hogy be tudjanak kapcsolódni a 
közös jegyes oktatásba.  

5. A miséket is be lehet fizetni a plébánián hivatali időben 
és a sekrestyében a misék előtt vagy után. Az énekes mise 
ára 1.800, -Ft, a csendes mise 1.300,- Ft-ba kerül. Reggeli 
időpontban még ebben a hónapban is van mise lehetőség.  

6. Az egyházközségi hozzájárulást is személyesen az irodában 
vagy a sekrestyében lehet befizetni, de lehet csekket is 
vinni a kisasztalkáról. Kérjük, hogy a csekket olvashatón és 
nyomtatott betűkkel legyenek szívesek kitölteni, hogy azono-
sítani lehessen a befizetőt. Az idei évben is a nettó jöve-
delem illetve nyugdíj 0,5 %-a az egyházadó az egész egyház-
megyében. A minimál bér szerinti összeg után 3.500,- Ft az a 
minimális egyházadó. Kérjük, hogy az eddigi évekhez hasonló-
an, akinek hála Istennek több a jövedelme, vagy nyugdíja az 
annak a fél százalékát fizesse. Előre is köszönjük.  

7. A dunaföldvári taize-i előtalálkozóra a 15 év feletti fia-
talok jelentkezését várjuk még ezen hét évégéig. Január 17-
én, szombaton délután 3-tól 7-ig tart. Ezzel a találkozóval 
is készülünk az idei pécsi taize-i találkozóra.  

8. Az egyházközségi farsangi bál 2009. jan. 17-én szombaton 
lesz a plébánia közösségi házában este 7 órától. Akik je-
lentkeztek, kérjük, hogy ezen a héten a befizetés után ve-
gyék át a jegyeket.  
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