H ívogató

Ká polnánk
Imádságainkra...

… szintén a város növekedésének köszöntheti
létét. Lelkes híveink akaratából emelték 1950-ben
és nagyobbították meg 2001-ben. A kápolna célja,
hogy kiegészítse a plébánia-templomhoz tartozó
szertartásainkat, és sok hív számára lehet séget
nyújtson egy közelebbi helyen az imádkozáshoz. A
kápolna búcsújának napját novemberben tartjuk.

Közösségi házunk

… a harmadik legfontosabb épületünk, melynek
célja, hogy az Istenre figyelni akaró emberek
egymásra is figyelni tudjanak. Ennek fontossága
egyre nagyobb a mai id kben. Hálásak vagyunk az
Úrnak, hogy van helyünk, ahol feln ttek, családok,
fiatalok,
gyerekek
számtalan
alkalommal,
számtalan jelleg
programon találkozhatnak:
hittanok, kurzusok, gy lések, kórus-próbák (még
tánc-tanfolyam is), komoly és vidám együttlétek
színesíthetik életünket.

Szentmiséink
hetente
ötször
(vasárnap
templomunkban 9-kor és kápolnánkban 17-kor)
vannak, pénteken pedig az irgalmasság
imaprogrammal és vasárnap délután csendes
szentségimádás alkalmával várjuk az Istent keres
embereket. Sokféle imádságos összefogást
valósítunk meg: tematikus szentmisék (pl.
születésnapi, missziós), igeliturgiák, Rózsafüzér
Társulat, Szeretetláng, vándor-evangélium, lelki
adoptálás a meg nem született magzatokért, Szent
Mónika imacsoport gyermekeinkért, a fiatalok
tisztaságáért
imaösszefogás,
Teréz-misszió
imaösszefogás a papokért, szentségimádási
szolgálattev k…
Egyéb találkozásokra…
Minden korosztály számára tartunk hittanfoglalkozásokat.
Szeretettel
várjuk
az
érdekl
ket feln tt programjainkra:
- aki a kereszténységgel kíván hitelesen és
kellemes formában megismerkedni, azoknak
ajánljuk a világhír Alpha-kurzust, amelyet mi is
tarthatunk már
- aki még többre vágyik, azoknak ajánljuk a feln tt
katekézist („hittant”), és szívesen látjuk azon
feln tteket, akiknek életéb l kimaradt eddig az
els áldozás
vagy
bérmálkozás
(akár
keresztelkedés)
- aki a legmélyebb és legszebb tapasztalatokra
nyitott, azoknak közösségeinket ajánljuk és azok
összejöveteleit: KÉK (Keresztény Élet Közössége),
Karitász, karizmatikus-, család-közösség, ifjúságiés énekkarunk közössége, ministráns- és
gyermekénekkar közössége.

Bemutatkozik
a z I rga lmas Jé zus P lébán ia
egyházközsége
(városunk vasúton túli, Gyál fel li része)

Plébánia-templomunk
... a város legfiatalabb egyházközségének egy
nagyobb templomra már nagy szüksége volt,
hiszen az új városrész hívei két évtizedig az
Andrássy-telepi
iskolába
tudtak
csak
szentmisékre járni. A templom építését igen
nehéz id kben a hívek áldozatos munkája és sok
nagylelk adomány tette lehet vé: a budai Sashegyen lebombázott Notre Dame de Sion
vérek
zárdájának,
kápolnájának
és
iskolájának építési romjait naponta 20-30 hív
heteken át tisztogatta és hozta haza.
A
legértékesebb ilyen „maradvány” szentélyünket
díszíti: a 11 mázsás carrarai márványból készült
3 méteres fehér Madonna szobor miatt is
templomunk véd szentje a Szepl telen Sz z
Mária.
A jobboldali Irgalmas Jézus mellékoltár 1999ben épült, sokak szerint az ország legszebb ilyen
ábrázolása, és az irgalmas Jézus kultusz szépen
elterjedt
híveink
között.
A
templom
felszentelése 1958-ban történt és búcsújának
napját júniusban tartjuk.

Néhány éle tkép…

ízelít a hittan-táborunkból

családközösségünk kirándul…

gyermek-énekkarunk

egy jól sikerült
kirándulás

KÉK-közösségünk
karitász-csoportunk

lelkinapjaink
célja

énekkarunk

a megújulás

Elérhet ség:
cím: Vecsés 2220, Erzsébet tér 2. tel: 21/311-0723
iroda-szolgálatunk:
hétf -péntek (kedd kivételével): 8.00-11.00
Karitász-ügyeletünk:
szerda: 9.00-11.00

sátrunk a káposztafeszten
email-cím (szívesen küldünk bárkinek
id szakos email-hírlevelet):
vecses-irgalmas-jezus@vaciegyhazmegye.hu
internet: www.vecses.vaciegyhazmegye.hu
(Itt megtalálhatja havi programnaptárunkat,
heti hirdetéseinket, egyéb lelki írásokat,
továbbá megtekintheti a város
két plébániájának határait is)

