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H I R D E T É S E I N K 
 2010. január 3 - 10.  

 

1. Január 3–án, (ma) vasárnap lesz vízkereszt ünnepe a 
¾9–es szentmise keretében lesz a vízszentelés. Ezen a 
vasárnapon gyűjtjük össze a két padtömb között azokat 
az adományokat, amelyeket az adventi önmegtagadás 
alatt összegyűjtöttünk az indiai gyermekotthon javára, 
ahol nagyon szegény körülmények között földön fekve él 
200 gyermek.  

2. Hétfőn délelőtt ¾8 kor a katolikus iskolások miséje 
lesz.  

3. A héten első hétfőn délután 5 órakor a Jézus Szíve 
Család imaórája lesz a kápolnában.  

4. Az Első Szeretet Karizmatikus Közösség Január 6-án 
az esti szentmise után tartja havi összejövetelét. Té-
ma a 2010. évi programok és teendők megbeszélése. Fel-
tétlenül számítunk minden közösségi tag megjelenésére.  

5. Első csütörtökön délután 1 és 6 óra között csendes 
Szentségimádás a kápolnában a lelkiségek részvételé-
vel.  

6. Várjuk a jegyesek jelentkezését, akik az idén sze-
retnének esküdni, hogy a hivatali időben jelentkezze-
nek a plébánián.  

7. Már előre hirdetjük, hogy a szokásos egyházközségi 
farsangi összejövetelünk január 16-án lesz szombaton 
este 7 órától lesz a közösségi házban. Kérem a sekres-
tyében, vagy a plébánián jelentkezzenek, azok szeret-
nének részt venni. A létszám korlátozott, a jelentke-
zési sorrendet tudjuk figyelembe venni.  

8. Megérkezett a Jó hír egyházmegyei újság a kisasztal-
kánál megvásárolható.  

9. 2010-ben az egyházközségi hozzájárulás a következő-
képpen alakul.  

A MKPK 2005. évi határozatának értelmében az egyház-
községi hozzájárulás mértéke személyenként havi nettó 
jövedelem 1%/fő. A Pécsi Egyházmegyében a híveinktől 
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nem a nettó jövedelmük 1%-át, hanem a nettó jövedelmük 
0,5%-át kérjük.  

A minálbér ami nettó 61.000,- Ft jövedelmet (keresett 
vagy nyugdíj) jelent, az egyházadó minimál  mértéke 
3.700,- Ft, ez havi 308,- Ft egyházadót jelent.  

Akik tehetik, kérem vagy személyesen a plébánián mun-
kanapokon a hivatali időben befizethetik, vagy kérem 
csekket vigyenek a kisasztalkáról, esetleg sekrestyé-
ben is rendezhetik. Aki teheti, ha az év első hónapja-
iban befizeti, azzal még jobban segíti egyházközségünk 
zavartalan életét. Azok, akik nem fizetnek egyházköz-
ségi hozzájárulást visszamenőleg 3 évet kell megfizet-
niük, ha valamilyen egyházi szolgálatot kérnek.  

Egyházközségi hozzájárulást 18 év fölött kell fizetni, 
ha az illető nem nappali tagozatos tanuló. Kérem a 
családokat, hogy az új kereső tagokkal pótolják az el-
halálozott adófizetők sorát.  

10. Stóladíjak a MKPK rendelkezése alapján a következő-
képpen alakulnak:   

A dátumos csendes mise 1.500,- Ft, a dátum nélküli mi-
se 1.200,- Ft. Az orgonás szentmisék 2.100,- Ft-ba ke-
rülnek. A temetés 15.000,- Ft. Az esküvő 20.000,- Ft-
ba kerül díszvilágítás nélkül.  

Boldog Új Évet Krisztussal ! 

Bacsmai László 
Plébános 


