Egyéb lehetőségek:
(a felsorolás befejezése)

A közösségek tagjai, alkalmi módon is találkozhatnak egymással, ami néha testi felüdülést is jelenthet. Az
alább felsorolt lehetőségek lelki és testi megújulást kínálnak.
Elnevezés

Felelős személy/ek

Alpha kurzus

Érdeklődni a plébánián lehet

Különböző lelkigyakorlatok

Érdeklődni a plébánián lehet

"sepregetők"

Bihal András

takarítócsoportok

Bihal András

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

Rendszeresség
előre megbeszélt időpontban
előre megbeszélt időpontban
előre megbeszélt időpontban

előre megbeszélt időpontban

Ha valaki ismer még, a plébánia területén működő, és eddig nem említett csoportot, kérjük, jelezze az elérhetőségek
valamelyikén!

Támogatókat keresünk!
A Váci Egyházmegyei Találkozó (VET) vecsési
megszervezéséhez támogatókat keresünk, akik
kisebb-nagyobb összeggel hozzájárulnának a
találkozó lebonyolításához.
A közel 5000 résztvevő ellátása, kiszolgálása, a
programok biztosítása és az egyéb kiadások, komoly
anyagi terhet jelentenek, de nálunk jóval kisebb
plébániák is megrendezték már ezt az eseményt, és
sok örömről tudnak beszámolni.
Támogatási ígéretet kaptunk már a püspökség és az
önkormányzat részéről is. Pályázatunk elbírálás alatt
áll, de mindezek ellenére szükségünk lenne a
további segítségre is!
Földi értelemben Non-profit „vállalkozásról” van
szó, a lelki gyümölcsök és kincsek azonban
felbecsülhetetlen
értéket
jelenthetnek
a
résztvevőknek és a szervezőknek egyaránt.
Kérjük tehát azok nagylelkű adományait, akik erre a
célra szívesen áldoznának valamilyen összeget.
Hamarosan kihelyezésre kerül egy álló persely, de
aki szívesebben utal, annak ajánljuk a Testi- Lelki
Segítség Alapítványt.
Az alapítvány számlaszáma:
10701276-68982571-51100005 (CIB bank).
Vállalkozóknak/cégeknek igazolást tudunk kiállítani
a befizetett összegről!

Megjegyzésben kérjük feltüntetni: VET

Előre is köszönünk minden támogatást!
A szervezők nevében Frics Zoltán

Heti hirdetéseink:
nagyböjt 2. vasárnapja
 Szerdán a Házas Hétvége közösség következő
találkozója lesz 1800-tól.
 Jövő szombaton, 1400-tól a Jézus Szíve
templomban lelkinap lesz. Mindenkit szeretettel
hívnak és várnak!
 A hónap utolsó vasárnapján, február 28-án gitáros
igeliturgia lesz templomunkban.

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

 feb. 24. (sze) 18 K szentmise
 feb. 25. (cs) 1530 T igeliturgia
 feb. 26. (p) 1630 T szentmise
 feb. 28. (v) 900 T igeliturgia
 feb. 28. (v) 1100 K szentmise
00
 feb. 28. (v) 15 K görögkatolikus szentliturgia

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

