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H I R D E T É S E I N K 
 2010. június 13 - 20.  

 

1. A szokásos gyalogoszarándoklat a papszentelésre jú-
nius 18-án, pénteken délután 5 órakor indul a 
mecseknádasdi Árpádkori kápolnától. Várják a jelentke-
zőket.  

2. Ugyancsak gyalogos zarándoklat indul Bátaszékről a 
bátai Szent Vér búcsúra június 27-én vasárnap reggel 6 
órakor. A püspöki szentmise délelőtt 10 órakor lesz.  

3. Már előre hirdetjük, hogy a Szent János és Pál Kór-
házkápolna megáldása június 25-én, pénteken este fél 7 
–kor kezdődő szabadtéri szentmise keretében lesz. 
Mayer Mihály és Bíró László püspök urak celebrálásá-
val. Utána lesz a városi Szent László napok megnyitója 
ugyancsak ott a kápolna előtti téren. A 250 éves év-
forduló alkalmából érem és külön kiadvány is készül, 
amelyeket ott a helyszínen lehet majd vásárolni. Jöj-
jünk el minél többen, hálát adni az eddigi munkálato-
kért, és erőt kérni a további munkához.  

4. A Szent László napok alkalmából június 27-én vasár-
nap délután 2-5 között véradási lehetőség lesz a Béla 
király téren parkoló Vérvételi kamionban. Aki tud, se-
gítsen és mentsen életet.  

5. Országos összefogás június 20-án 

A május elejétől tartó folyamatos esőzések az ország 
több régiójában is hatalmas károkat okoztak. A meg-
áradt folyók, patakok, valamint a belvíz számtalan vá-
rost és települést árasztott el és sok esetben napokra 
elzárt a külvilágtól. Észak-Magyarországon a Sajó, a 
Hernád és a Bódva menti települések szinte kivétel 
nélkül víz alá kerültek. Több mint 4700 családot kel-
lett kitelepíteni és több száz család otthona össze-
dőlt.  

Egyházunk segélyszervezete révén az első perctől kezd-
ve nagy erőkkel segíti a helyszínen a bajbajutottakat, 
önkéntes munkával és segélyszállítmányokkal egyaránt. 
A Katolikus Karitász családok ezreit látta el eddig 
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tartósélelmiszerrel, ivóvízzel, takarókkal, tisztító-
szerekkel és gyógyszerekkel. A kitelepített családok 
gyermekeinek táborokat szerveznek. A rászorulók megse-
gítésére elkülönített bankszámlán is várják a lakosság 
nagylelkű adományait.  

Az egyházmegyei karitász szervezetek külön-külön is 
akciókat szerveznek és folyamatosan gyűjtenek adomá-
nyokat, Püspöki Konferenciánk pedig már jelentős ösz-
szeget bocsátott rendelkezésre katasztrófa-alapjából a 
legsürgősebb segítségnyújtásra. A hívek példamutató 
összefogásának köszönhetően az egyházmegyékből eddig 
érkezett adományok értéke meghaladja a 70 millió fo-
rintot.  

Mindezek azonban csupán az azonnali segítségnyújtásra 
elegendők. Az árvíz okozta pusztítás következményeinek 
enyhítéséhez nagy szükség van a további összefogásra, 
ezért június 20-án, vasárnap a katolikus templomokban 
országos gyűjtést rendezünk az árvíz károsultjainak 
megsegítésére. Kérjük a hívek nagylelkű adományait, 
hogy minél több családnak segíthessünk otthonuk újjá-
építésében! a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 

Az adományokat szokásosan a két padtömb közötti falá-
dikóban helyezhetjük el.  

6. Itthon, nálunk is vannak bajba kerültek. Valaki je-
lezte, hogy leszakadt a pincéje. Aki tudna segíteni a 
helyreállításban, az jelezze a plébánián vagy a sek-
restyében.  

Bacsmai László 
Plébános 


