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H I R D E T É S E I N K 
 2010. október 17 – 24.  

 
1. Október hónapban este ¼6-tól a hétköznapokon rózsa-
fűzért imádkozunk a lelkiségek vezetésével a beosztás 
szerint Jöjjünk el minél többen és kapcsolódjunk bele 
a Rózsafüzér imádságba.  

2. Jövő vasárnap missziós vasárnapon országos gyűjtés 
lesz a missziók javára a két padtömb közötti faládikó-
ban.  

3. Október 23-án délután 5 órakor a decsi faluházban 
lesz Ivancsits Tamás főszereplésével a Jó pásztor című 
Brenner János 1957-ben meggyilkolt káplán életéről 
szóló előadás. Mindenkit szeretettel várnak.  

Október 23-án kapcsolódjunk bele a városi megemléke-
zésbe, adjunk hálát az ország jobbra fordulásáért.  

4. Október 29-én pénteken 18:30–tól a KÉSZ szervezésé-
ben Hegedűs András tart előadást: A történelem és an-
nak valós megismerése címmel. Mindenkit szeretettel 
várunk.  

5. Medjugorjei üzenetekből és elmélkedésből álló könyv: 
Öt kő címmel megjelent magyar nyelven megvásárolható a 
sekrestyében. Ára 2.000,- Ft. Nagyon szép lelki olvas-
mány.  

6. Akik még nem fizették ki az idei egyházközségi hoz-
zájárulásukat, az irodában hivatali időben, vagy a 
sekrestyében megtehetik, illetve vihetnek csekket a 
főbejárat mellett lévő kisasztalkáról.  

7. A múlt vasárnaptól délután 3 órától újból van szent-
mise illetvi Istentisztelet közvetítés a Tolnatáj Te-
levízión. Köszönjük mindazoknak, akik figyelembe vet-
ték a vallásos emberek igényét és közbenjártak a tele-
vízió vezetésénél.  

8. A múlt vasárnapi hirdetésre az iszapárban szenvedők 
megsegítésére közel 300 ezer Ft jött össze templomunk-
ban, amit az Egyházközség által felajánlott 100 ezer-
rel együtt, tehát összesen 400 ezer Ft-ot már el is 
utaltunk a rászorulók megsegítésére. Továbbra is a két 
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padtömb közötti faládikóba helyezhetik el adományaikat 
erre a célra vasárnap estig. A magunk keretei között 
segítsünk a bajba jutottakon.  

Bacsmai László 
Plébános 


