Hová tartozom?
Talán sokunkban felmerül a kérdés, hogy Péter atya elhelyezése, és Misi atya, gondoskodó szeretete,
milyen változásokat hozott közösségeink életében. Örömmel adjuk hírül, hogy néhány apróságtól
eltekintve minden csoportunk a tavalyihoz hasonló lendülettel működik tovább. Azért, hogy lássuk kik is
vagyunk, egy kis összeállítást teszünk közzé az Irgalmas Jézus Plébánián működő csoportokról, alakuló és
már meglévő közösségekről. A felsorolásban a felelős (szervező, vezető) testvérek neveit is kigyűjtöttük,
amelynek egyik célja, hogy ha valaki szeretne valahová becsatlakozni, akkor lássa, hogy kihez fordulhat. A
listát betűrendbe állítottuk és természetesen mindegyik egyformán fontos plébániánk életében. A Mennyei
Atya jóvoltából olyan sok lehetőségünk van a lelki fejlődésre, hogy több héten keresztül folytatjuk majd a
felsorolást.

Imacsoportjaink:
Keresztény életünkben a legfontosabb az imádság, főleg ha közös szándékkal tesszük azt. Az Irgalmasság
évében egyik komoly szándékunk lehetne pl.: egyházközségünk lelki megújulása.
Elnevezés

Felelős személy/ek

Irgalmasság órája

Vargáné Dancs Teréz

Keresztény Édesanyák
Szent Mónika Közössége

Dr. Janovics Piroska

Két Irgalmas Szív
Engesztelő Vecsési Csoport

Helyszín

Rendszeresség

Szűz Mária Szeplőtelen
Szíve plébániatemplom
Szűz Mária Szeplőtelen
Szíve plébániatemplom

Ima összejövetel, minden hónapban,
egy alkalommal a szentmise után,

Borbás Ferencné Dr. Janovics Piroska

Szent Erzsébet kápolna

minden szerdán este, szentmise előtt

Rózsafüzér társulat

Varga Miklósné

Szeretetláng imacsoport

Varga Miklósné

nem helyhez kötött
Szűz Mária Szeplőtelen
Szíve plébániatemplom

Teréz misszió
(ima papokért)
Vándorevangélium
csoportok
Vasárnapi szentségimádók,

Vargáné Dancs Teréz

nem helyhez kötött

Strohmayer Jánosné

nem helyhez kötött

Strohmayer Jánosné

Szűz Mária Szeplőtelen
Szíve plébániatemplom

Heti hirdetéseink:

helyett

igeliturgia lesz, mivel Misi atya elutazik!

 Szombaton 1500-tól

bérmálásra készülő középiskolások
Hittanórájára hívjuk az érintetteket.

 Ugyanezen

a napon 1800-tól a Családok Jézusban
közösség következő alkalmát tartjuk. Várjuk szeretettel
a házaspárokat!

 Jövő

vasárnap a szentmise után a missziós gyerekek
szokásos találkozója lesz a plébánián!

A

következő vasárnap elkezdődik az ökumenikus
imahét. Ennek beosztását külön kihelyeztük.

 Aki

30

csütörtökönként 14 -tól

péntekenként és vasárnaponként a
szentségimádás idejében

 Kérjük

Urunk megkeresztelkedésének ünnepén

 Most, a szentmise után ministráns gyűlés lesz!
 Jövő héten, péntekig minden szentmise

00

péntekenként 15 -tól

szeretne házszentelést kérni, kérjük, jelezze a
plébánia irodájában!

azoknak a fiataloknak a jelentkezését Január
végéig, akik ebben az esztendőben szentségi házasságot
szeretnének kötni. Idén is lesz Jegyes kurzus. Az
esküvőre fél évvel előbb kell jelentkezni. Azok is részt
vehetnek a kurzuson, akik csak az ősz folyamán
szeretnének házasságot kötni.

Szentmisék, igeliturgiák a héten
T=Szűz Mária Szeplőtelen Szíve plébániatemplom,
K=Szent Erzsébet kápolna
00

 jan. 13. (sze) 18 K igeliturgia
 jan. 14. (cs) 1545 T igeliturgia
 jan. 15. (p) 1630 T igeliturgia
 jan. 17. (v) 900 T igeliturgia
 jan. 17. (v) 1100 K szentmise

Irgalmas Jézus Plébánia, 2220 Vecsés Erzsébet tér 2. tel: 06213110723
irodaidő: h/sz/cs/p 900 -1100

