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H I R D E T É S E I N K 
 2009. október 18 - 25.  

 

1. Ma missziós vasárnap van a missziók javára gyűjtünk 
a két padtömb közötti faládikóban.  

2. Októberi ájtatosságunkat kedd kivételével esténkét 6 
óráttól a lelkiségek vezetésével a beosztás szerint 
tartjuk.  

3. Vasárnap (ma) a 11 órás szentmise előtt 10 perccel, 
a mise alatt és után a dunaharaszti kórus énekel jóté-
konysági céllal a Kórház kápolna javára. Sok szeretet-
tel várunk mindenkit. A bejáratnál elhelyezett per-
selybe helyezhetik majd el adományaikat a Kórházkápol-
na javára. Köszönjük az eddigi adományokat, és akik 
tudnak továbbra is, segítsenek.  

4. A pécsi taizé találkozóra október 24-én, szombaton 
délelőtt 10 órakor indulnak a fiatalok Béla király 
térről külön busszal. Hazaérkezés este 11 óra körül, 
lesz.  

5. A szekszárdi Szent Erzsébet Katolikus Káritász meg-
rendezi az idén is a hagyományos jótékonysági estjét a 
Művészetek Házában október 27-én kedden este 7 órakor. 
Jegyek vásárolhatók a vasárnapi délelőtti misék után 
főbejáratnál, a plébánián és az eladás előtt a hely-
színen 500 forintos áron. Ennek bevételéből tudjuk ka-
rácsonyra segíteni a rászorulókat.  

6. Takaróvásár is folytatódik a Karitász házban keddtől 
péntekig délelőttönként.  

7. Jövő évre szentmise élet lehet íratni és befizetni a 
sekrestyében, illetve a plébánián hivatali időben. Az 
énekes mise ára 2.100,- Ft a csendes mise 1.500,- Ft, 
a nem dátumos mise 1.200,- Ft.  

8. Jövő évi kalendáriumokat és naptárakat Mindenszentek 
ünnepétől fogunk árusítani. Kérem a lelkiségi vezető-
ket, hogy november 1-től advent 4-ik vasárnapjáig kér-
jenek meg egy–egy embert aki a főbejáratnál ellátná az 
árusítás szolgálatát főleg egy–egy szentmise után.  
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9. Október 23-án, pénteken délután 2 órakor lesz a meg-
emlékezés az 56–os szobornál, ünnepi beszédet mond Ke-
rekes Csaba frakcióvezető úr. Utána délután 4 órakor 
ünnepi hangverseny lesz a Művészetek Házában.  

10. A pécsi egyházmegye milleniumi záró miséjére novem-
ber 28-án szombaton 10 órától kerül sor a Bazilikában. 
Délután pedig ingyen látogathatóak pl. az ókeresztény 
sírkamrák. Akik szeretnének jönni, kérem jelentkezze-
nek a sekrestyében a plébánián vagy Borbásné Margitká-
nál. Az útiköltség 1.000 forintba kerül.  

Bacsmai László 
Plébános 


