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10:30              Családi délelőtt

MustárMag közösség napindító dicsőítése a
kisgyermekes családok részére

Zirig Kristóf atya interaktív, játékos előadása

13:00              Rád Találtam csapat

A zalaegerszegi Rád Találtam csapat évek óta járja az
iskolákat, intézményeket, ahol lelkigyakorlatokat, lelki
napokat tartanak.

Tanúságtételekkel, vendég előadókkal kiegészülve
dicsőítik az Urat a könnyűzene eszközeivel.
A csapatukat kiegészíti ez alkalommal Holló András kerekesszékes tánctanár,
valamint egy volt szenvedélybeteg fiatalember, akik tanúságot tesznek életükről és
az Istennel való kapcsolatukról.

 
A csapat a karizmatikus megújulás szellemében végzi szolgálatát, így a program
alatt közbenjáró ima lehetőségét is biztosítják.



15:00              Humayer Dávid

A Budapesten élő fiatalember 24 évesen kapta az első
meghívást Istentől. Az évek során egyre erősebb lett az
elhivatottsága, így tavaly a bevezető szentségekben is
részesült. Dávid az Ökumenikus Szegélyszervezet
munkatársa, szabadidejében a Maté teák bemutatásával és
forgalmazásával foglalkozik. Fő érdeklődési területe Dél-
Amerika és kultúrája, így tagja egy spanyol ajkú
katolikus közösségnek is.

15:30              imperfectum együttes

Az imperfectum együttest két keresztény fiatal
alapította 2000-ben. 2003 óta saját zenés
áhitatokat és koncerteket is rendeznek, amely
alkalmak nagy népszerűségnek örvendenek
minden korosztály körében. Az  évek  során 
 egyedi stílusvilágot alakítottak ki.
Vallják: akármilyen stílusban, vagy felállásban zenélnek, Istenről és Istenhez
kell szólniuk általa.

16:20              Lackfi János   író, költő

1971-ben született Budapesten. Író, költő,
műfordító, szerkesztő. Harmincnál több
könyvet írt, felét felnőtteknek, felét
gyerekeknek, továbbá ugyanennyit  fordított le
franciából. Megzenésített verseiből négy CD-t
adtak ki, Lovasi András, Malek Andrea,
Herczku Ágnes és mások előadásában. Tizenhét
évig tanított a Pázmány Péter Katolikus
Egyetemen. Írásai több tízezer példányban
fogytak el. Jelenleg Zsámbékon él népes
családjával.



17:00              Körömi verbita plébánia

A körömi verbita plébánia és társplébániáinak
bemutatkozása Marco Antonio de Miranda SVD
káplán atya vezetésével, a cigánypasztoráció
jegyében.

17:20              Szentségimádás

Szentségimádás a verbita atyák vezetésével és
zenei szolgálatával az ifjúság megtéréséért.

18:00              Szentmise

Hálaadó szentmise az egész nap kegyelmeiért,
előadóiért, valamint minden megjelent és
távollévő testvérünkért.
Főcelebráns: Burbela Gergely SVD atya
Zenei szolgálat: AcCordis együttes

19:30              Eucharist & Friends koncert

A Gável testvérek által vezetett együttes  meghívott vendég művésszel
kiegészülve hálaadó koncertet ad a program zárásaként. 



12:00 - 13:00 Ebédidő

Ízelítő a Smoke-Ingerek BBQ tudományából.

Kérjük, hogy a www.cordisfesztival.hu oldalon
elérhető regisztrációs űrlapon szeptember 3-ig
jelezzék részvételi szándékukat. A regisztrált
testvérek a rendezvény napján 10:30 - 12:30 között
vehetik át az ingyenes étkezési jegyet az
információs pultnál.
Az előre nem regisztrált testvérek a rendezvény napján 10:30 - 12:30 között
támogatói étkezési  jegyet vásárolhatnak  szintén az  információs pultnál 
 1000 Ft/adag áron.

10:30 - 17:30 Jótékonysági sütivásár

A felajánlott süteményeket a rendezvény napján a plébánia irodájában lehet
leadni és a plébániakertben megvásárolni.
A rendezvényre sütemény felajánlásaikat hálásan köszönjük! 

13:00 - 17:30 Gyerekprogram

A gyermekek felkereshetik a plébániakertben a kézműves asztalokat és az
ugrálóvárat, várostúrán vehetnek részt, arcfestést és csillámtetoválást készít-
tethetnek maguknak. Mivel segítőink az egyes helyszínekhez kötődnek
majd, amit nem tudnak elhagyni, kérjük, hogy kövessék nyomon
gyermekeik tartózkodási helyét!



10:30 - 15:00 Alkotópályázat

10:30 - 21:00 Baba-Mama szoba

Helyszín: Plébánia iroda

13:00 - 17:30 Szentháromság Templom

Gyónási lehetőség.

 Istennel való szent találkozás csendes helyszíne. 

Lelkipásztori kisegítőink óránként vezetett imára várják a testvéreket.

10:30 - 21:00 Kegytárgy- és Kézművesvásár 

A Hősök tere füves területén kegytárgy- és kézművesvásár lesz.

Az alkotópályázat műveit a plébánia folyosóján lehet leadni a rendezvény
napján a feltüntetett időszakban név és jelige megadásával.
A beérkezett műveket a nap során a folyosón lévő paravánokon állítjuk ki.
A műveket szakértő zsűri, illetve a közönség is értékeli. Díjátadás a
szentmise keretében történik.



- A pályázat témája: A Szűzanya, a szív és én. E három motívumból  legalább
kettőnek szerepelnie kell a beadott műben.

- Az alkotás lehet ceruzarajz, festmény, kollázs, rézkarc, kisplasztika, installáció,
textilmunka. A mű bármilyen anyag felhasználásával és technikával készülhet.

- A méretek: rajz, festmény, kollázs esetén: max. A/3 lapméret, 
                     kisplasztika, installáció esetén: max. 30*30*30cm.

- 3-120 éves korig várjuk a műveket, korcsoportok szerint  5 kategóriában (óvodás,
iskola alsó tagozatos, iskola felső tagozatos, középiskolás és felnőtt kategória). 

- A pályaművek leadása a plébániakertben lévő segítőknél lehetséges 10:30 - 15:00
között.

- Díjazás korcsoportonként történik, továbbá hirdetünk közönségdíjat.

- Minden alkotást kiállítunk a fesztivál alatt, majd a bicskei Szentháromság
Templomban.

- Csak saját alkotással lehet pályázni.
 

- További részletek a Facebookon, az AcCordis együttes által létrehozott, azonos
című esemény leírásában.

Támogatói jegy vásárolható a hétvégi szentmisék előtt, valamint a rendezvény
napján az információs pultnál.
A napközben kihelyezett perselyek, valamint a hálaadó szentmise adományai is
mind a rendezvény költségein túl jótékony célt szolgálnak.
Isten fizesse meg!



Kossuth téri buszmegálló

Bicske alsó vasútállomás

nagyszínpad

templom plébániakert

Műszaki áruház buszmegálló

VIP parkoló

fellépők és kiállítók parkolója

vendég parkoló

megközelítés gyalogosan

megközelítés autóval

infópult


