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

 

1. Október 5-én hétfőn reggel ¾8-kor katolikus iskolá-
sok miséje lesz.  

2. A Jézus Szíve család hétfőn a templomban imádkozza a 
Rózsafűzért, az imaóra a kápolnában elmarad.  

3. Az Első Szeretet Karizmatikus Közösség október 7-én, 
szerdán az esti szentmise után tartja havi összejöve-
telét a Közösségi Házban.: Téma: a zarándoklatok lelki 
élményeinek megbeszélése és készülés a Medjugorje nap-
ra. Mindenkit szeretettel várunk! 

4. Október 10-én, szombaton délelőtt 9 órától 
medugorjei zarándokok találkozója lesz a Belvárosi 
templomban. Erre sok szeretettel várjuk a kedves test-
véreket. Aki szívesen sütne az ebédhez sós vagy édes 
süteményt kérem jelezze a plébánián vagy a sekrestyé-
ben illetve a házvezetőnőnél Erzsikénél. Aki szeretne 
tanúságot tenni a Medugorjéban ért lelki élményeiről 
annak jelentkezését is várjuk. Délután 3 órakor Dr Bá-
bel Balázs kalocsai érsek atya miséjével zárul a lelki 
nap. Jöjjünk el minél többen.  

5. Októberi ájtatosságunkat kedd kivételével esténkét ¼ 
6-tól a lelkiségek vezetésével a beosztás szerint 
tartjuk.  

6. Vasárnap (ma) délután fél 3-tól a Házas Hétvégések 
Veni Sanctéja lesz a közösségi Házban. 

7. Jövő vasárnap október 11-én a 11 órás szentmise Fe-
hérvári Örs Jákó bencés atya újmiséje lesz, amelyre 
szeretettel várjuk a kedves testvéreket.  

8. Két hét múlva 18-án vasárnap a 11 órás szentmise 
előtt, alatt és után a dunaharaszti kórus énekel jóté-
konysági céllal a Kórház kápolna javára.  

9. Az okóber 23-25. közötti pécsi taizé-i találkozóra 
várjuk a fiatalok jelentkezését. Az idei bérmálkozók 
számára ez egy lelki felkészülés lesz a bérmálásra, ők 
a szombati napon október 24-én vesznek részt, a 17 év-
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nél idősebbeket péntektől vasárnapig várják a szereve-
zők.  

10. A Kairosz Kiadó szervezésében indult „Miért hi-
szek?” című előadássorozat vendége: Dr. Lábady Tamás 
jogtanár, volt alkotmánybíró.  Időpont: 2009. október 
6. kedd 18 órakor, Plébánia Közösségi Ház. A helyszí-
nen megvásárolható és dedikáltatható az előadóval már 
korábban készített és a Kairosz Kiadó által megjelen-
tetett könyv. Mindenkit szeretettel várunk! A belépés 
díjtalan.  

11. Czigány György költővel beszélget Simon Erika: „Mi-
kor a hervadás is hála” című könyv bemutatóján. Művé-
szetek Háza, 2009. október 9. péntek 18 óra. Belépés 
díjtalan.             

12. A KÉSZ szervezésében kerekasztal beszélgetés lesz 
neves politikusokkal október 7-én szerdán este 6 óra-
kor a Vármegye Házának dísztermében. A téma: „A magyar 
érdekről okosan”. Mindenkit szeretettel várnak.  

13. A Káritász takaróvásárt hirdet amelynek bevételéből 
támogatja a rászorulókat. Keddtől péntekig 8 – fél 12-
ig lehet a Karitászt felkeresni.  

14. Megjelent a Családunk egyházközségi újság dupla 
terjedelemben. Köszönjük mindazoknak akik írtak bele 
és azoknak akik a kiadásával fáradoztak.  

Bacsmai László 
Plébános 


