Fakultatív csoportok:
(a múlt heti felsorolás folytatása)

Plébániánkon működik néhány olyan csoport, amely azokat a gyerekeket, fiatalokat várja tárt karokkal, akik
a hittanórákon túl, más alkalmakon is szívesen jönnek közénk, vagy szeretettel és alázattal próbálnak a
szentmiséken, igeliturgiákon és más alkalmakon valamilyen szolgálatot teljesíteni!
Elnevezés

Felelős személy/ek

Ifjúsági Missziós Társulat
(IMT)

Frics Zoltánné

Ministráns csoport

Koncsikné Szilvay Anna-Koncsik Sándor

Növekedjünk Együtt
KriszTusban (NET)

Frics Zoltán

Szent Gyermekség Műve
(SzGyM)

Strohmayer Jánosné-Frics Zoltánné

KÉK lelkigyakorlat:
Nagyböjtben a KÉK (Keresztény Élet Közössége)
ismét lelkigyakorlatot szervez, melyre február 7-ig
lehet
jelentkezni,
a
jelentkezési
lap
visszajuttatásával.
Mindenkinek nagy szeretettel ajánljuk!

Nyári Családos-hittantábor:

Helyszín

Rendszeresség

Irgalmas Jézus Plébánia
közösségi háza
Szűz Mária Szeplőtelen
Szíve plébániatemplom
Irgalmas Jézus Plébánia
közösségi háza

minden hónap első vasárnapján, a
szentmise/igeliturgia után
minden hónap második vasárnapja
szentmise után

Irgalmas Jézus Plébánia
közösségi háza

00

minden hónap harmadik
vasárnapján, a szentmise/igeliturgia
után

és a nevelőkért, hogy a keresztény értékrend
megszilárduljon életünkben.

 Jövő

szombaton 1500-tól bérmálásra
középiskolások hittanórája lesz.

készülő
gyermekeket és szüleiket megbeszélésre a Jézus Szíve
templomba.

 Kérjük

Heti hirdetéseink:

Szentmisék, igeliturgiák a héten

Évközi 3. vasárnap

T=Szűz Mária Szeplőtelen Szíve plébániatemplom,

1830-ra várjuk a Váci Egyházmegyei Találkozó
előkészítő csapatát megbeszélésre, a szokott helyen.

 Szerdán a gitáros énekkar tart próbát 1800-tól
 Pénteken este 6 órakor lesz a Katolikus Iskolánk végzős
növendékeinek a szalagavató ünnepsége a Bálint Ágnes
Kulturális Központban. Imádkozzunk növendékeinkért

készülő

 Jövő vasárnap gitáros szentmise lesz!
 Jövő vasárnap 1600-ra hívjuk az elsőáldozásra

Az idén újból lesz Családos-hittantábor, július 15-17ig (p-v). A helyszín a Vilati üdülő a Börzsöny
szívében. Szeretnénk támogatást kérni az
önkormányzattól, és a püspökségtől, de első körben
a felnőtteknek 19.000, a gyerekeknek (14 éves korig)
9.000 Ft-ra kell számítaniuk. Február 7-ig kérjük a
jelentkezéseket.
Bővebb
információt
a
főszervezőktől, Bihal Andrástól és feleségétől,
Melittától lehet kapni. Mindenkit szeretettel hívunk
és várunk!

 Hétfőn

00

szerdánként 17 -18

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.

 Február 1-én hétfőn 1700-tól hitoktatók és akolitusok
megbeszélése lesz az Irgalmas JézusPlébánián.

A

következő Egyházközségi Képviselőtestületi ülés
február 3-án lesz 1900-tól a plébánián.

K=Szent Erzsébet kápolna
00

 jan. 27. (sze) 18 K szentmise
 jan. 28. (cs) 1545 T igeliturgia
 jan. 29. (p) 1630 T szentmise
 jan. 31. (v) 900 T szentmise
 jan. 31. (v) 1100 K szentmise

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

