Énekes és zenei szolgálatok:
(a múlt heti felsorolás folytatása)

Aki szívből énekel, az duplán imádkozik!
Az Irgalmas Jézus Plébánián jelenleg négy zenei szolgálatot ellátó csoport működik. Minden énekelni,
zenélni szerető testvért szeretettel hívunk és várunk ezekbe a közösségekbe, hogy egymást támogatva még
szebbé tegyük a liturgiát és más alkalmakat!
Elnevezés

Felelős személy/ek

Útitársak együttes

Frics Zoltánné-Frics Zoltán

Férfi énekkar

Strohmayer János

Gitáros énekkar

Frics Zoltánné-Frics Zoltán

Lángocskák Gyermekénekkar

Várszegi Krisztina-Plauschin Katalin

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!

Keresztény Élet előfizetés
A Keresztény Élet című hetilap egyik előfizetése
eladó! Egy évre 8300 Ft-ba kerül, amit több
részletben is lehet rendezni a plébánia irodájában.
Akit érdekel ez a színvonalas kiadvány, keresse meg
Frics Zoltánt, vagy Strohmayer Jánost!

Váci Egyházmegyei Találkozó
A VET szervezői nagy szeretettel hívnak minden
segítőkész testvért, korra és nemre való tekintet
nélkül.
A feladatok sokrétűek. Egyaránt szükség van
olyanokra, akik a pakolásban, vagy regisztrációban,
irányításban, és még számos területen tudnak majd
segíteni. A részletesebb feladatokat későbbi
hírleveleinkben olvashatjuk!
Addig is érdeklődni a lehetőségekről és jelezni a
segítő szándékot Vargáné Dancs Teréznél, Pál
Annamáriánál, Gáspár Csabánál, Vígh Józsefnél,
Tóth Károlynál vagy Frics Zoltánnál lehet.
Jézus mindenkire számít és a szervezők is!
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Rendszeresség
előre megbeszélt időpontban
előre megbeszélt időpontban
előre megbeszélt időpontban
minden pénteken 1730-tól

Heti hirdetéseink:
Évközi 4. vasárnap

 Ma

1600-ra hívjuk az elsőáldozásra készülő
gyermekeket és szüleiket megbeszélésre a Jézus Szíve
templomba.

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

 Kedden

1800-kor ünnepi szentmise lesz a Jézus Szíve
templomban. Ide várom a Katekumen csoport tagjait
is, február 2-án Gyetyaszentelő Boldogasszony
ünnepén.

A

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

 Pénteken, február 5-én 1600-tól a templom kistermébe
várjuk a Faustinum
beszélgetésre.

tagokat

közös

 Jövő

imára

és

szombaton 1500-tól bérmálásra készülő
középiskolások hittanórája lesz a szokott helyen.

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

 feb. 3. (sze) 18 K szentmise
 feb. 4. (cs) 1545 T igeliturgia
 feb. 5. (p) 1630 T szentmise
 feb. 7. (v) 900 T szentmise
 feb. 7. (v) 1100 K igeliturgia

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

