
H I R D E T É S E I N K 
 2009. január 11 - 18.  

 

1. Bíró László püspök úr beiktatása január 9-én, pén-
teken volt a budapesti szent István Bazilikában. A 
gyűjtés eredménye 50.000,- Ft, melyet átadtuk neki. 
Mindenkinek köszönjük, akik adakoztak, vagy szemé-
lyesen vettek részt a beiktatáson.  

2. Fatimai imaóra lesz kedden, január 13-án este 5 
órakor templomunkban, de szentmise nem lesz utána. 

3. Akik az idén szeretnének esküdni, kérjük, jelent-
kezzenek hivatali időben a plébánián, hogy be tudja-
nak kapcsolódni a közös jegyes oktatásba. 

4. A miséket 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.  

5. Az egyházközségi hozzájárulást is személyesen az 
irodában vagy a sekrestyében lehet befizetni, de le-
het csekket is vinni a kisasztalkáról. Kérjük, hogy 
a csekket olvashatón és nyomtatott betűkkel legyenek 
szívesek kitölteni, hogy azonosítani lehessen a be-
fizetőt. Az idei évben is a nettó jövedelem illetve 
nyugdíj 0,5 %-a az egyházadó az egész egyházmegyé-
ben. A minimál bér szerinti összeg után 3.500,- Ft 
az a minimális egyházadó. Kérjük, hogy az eddigi 
évekhez hasonlóan, akinek hála Istennek több a jöve-
delme, vagy nyugdíja az annak a fél százalékát fi-
zesse. Előre is köszönjük.  

6. A dunaföldvári taize-i előtalálkozóra a 15 év fe-
letti fiatalok jelentkezését várjuk vasárnap az esti 
miséig. Január 17-én, szombaton délután 3–tól 7-ig 
tart. Ezzel a találkozóval is készülünk az idei pé-
csi taize-i találkozóra. 

7. Az egyházközségi farsangi bál 2009. január 17- én 
szombaton lesz a plébánia közösségi házában este 7 
órától. Akik jelentkeztek, a kérjük, hogy vasárnap 
az esti miséig a befizetés után vegyék át a jegye-
ket.  

8. A „DONI ÁTTÖRÉS” 66. évfordulója alkalmából, ke-
gyeleti megemlékezés lesz január 12-én fél 11-kor a 
II. világháborús emlékműnél. 
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