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

 

1. Jövő vasárnap missziós vasárnap a missziók javára 
gyűjtünk a két padtömb közötti faládikóban. Missziós 
újság ingyen vihető a kisasztalkáról, a benne lévő 
csekken szintén közvetlenül lehet támogatni a misszió 
ügyét.  

2. Köszönöm mindazoknak a kik medjugorjei zarándokok 
találkozója szervezésben részt vettek fáradoztak és 
eljöttek.  

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

4. Vasárnap (ma) a 11 órás szentmise Fehérvári Örs Jákó 
bencés atya újmiséje lesz, amelyre szeretettel várjuk 
a kedves testvéreket.  

5. Október 18-án vasárnap a 11 órás szentmise előtt 10 
perccel, a mise alatt és után a dunaharaszti kórus 
énekel jótékonysági céllal a Kórház kápolna javára. 
Sok szeretettel várunk mindenkit. A bejáratnál elhe-
lyezett perselybe helyezhetik majd el adományaikat a 
Kórházkápolna javára. 

Eddig a kápolna alatti tömedékelés történt meg, amely 
közel másfél millió forintba került. Most szeretnénk a 
munkát folytatni az alap megerősítéssel és a falak 
víztelenítésével. Köszönjük az eddigi adományokat, és 
akik tudnak továbbra is, segíthetnek.  

6. Az október 23-25 közötti pécsi taizé-i találkozóra 
várjuk a fiatalok jelentkezését. A bérmálkozóknak kö-
telező a részvétel 24-én, szombaton délelőtt 10 órakor 
indulnak a Béla király térről. A buszköltséghez és a 
részvételi díjhoz tőlük 1.000,- Ft hozzájárulást ké-
rünk.  

7. Október 14-én, szerdán délután 5 órától a Faddon a 
Művelődési házban tart előadást Dr. Papp Lajos pro-
fesszor.  
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8. Október 12-től minden páros hétfőn „Ide süss!” német 
nyelvű játékos iskola előkészítőt tartanak a katolikus 
iskolában délután fél 4–től 4–ig. az óvodások számára. 
Sok szeretettel várjuk a gyerekeket a város összes 
óvodájából.  

9. A Méltóság mezeje mozgalom és Hospice Alapítvány 
szervezésében nárciszültetéssel egybekötött hospice 
világnapi megemlékezést tartanak a Babits Művelődési 
Ház mögötti téren október 15-én csütörtökön délután 
fél 5-től a gyógyíthatatlan betegekre emlékezve. 

Az ő megsegítésükre este 6 órakor a Művészetek Házában 
a zeneiskola növendékei és tanárai adnak jótékonysági 
hangversenyt. Bővebb információ a hirdetőtáblán olvas-
ható és a kisasztalkán lévő meghívókból az érdeklődők 
vihetnek.  

Bacsmai László 
Plébános 


