Az MKPK 2016. évi körlevele a nagyböjti tartós élelmiszer-gyűjtésről
(részletek)
Kedves Testvérek!
Az Irgalmasság Rendkívüli Szentévében arra kérjük a testvéreket, hogy idén különösen is nagy szeretettel
csatlakozzanak az irgalmas szeretet megéléséhez, amikor meghirdetjük a hagyományos nagyböjti tartósélelmiszergyűjtést templomainkban. Szentévet meghirdető bullájában a Szentatya így szól hozzánk: „A Szentévben
megtapasztalhatjuk majd, hogy mit jelent megnyitni a szívünket azok felé, akik a modern világ – gyakran drámai
módon létrehozott – perifériáin élnek. Nyissuk föl a szemünket, hogy észrevegyük a világ nyomorúságát,
méltóságuktól megfosztott fivéreink és nővéreink sebeit, és érezzünk késztetést arra, hogy meghalljuk
segélykiáltásukat. … Fedezzük fel az irgalmasság testi cselekedeteit: jóllakatni az éhezőket, megitatni a szomjazókat,
felöltöztetni a ruhátlanokat, befogadni a jövevényeket, ápolni a betegeket, meglátogatni a rabokat, eltemetni a
halottakat.” (Ferenc pápa Misericordiae Vultus, 15)…
Kérjük, hozzák el a szentmisékre tartósélelmiszer felajánlásukat és tegyék a templomban erre kijelölt helyre. A
legkisebb adománnyal is a felebaráti szeretet csodája valósul meg közöttünk. Ezt megtehetik a jövő heti vasárnapi
szentmiséken és az azt követő hétköznapokon, március 6. és 13. között. Adományaikat a Karitász juttatja majd el a
rászorulókhoz…
Ha ezt mindannyian megtesszük és legalább 1 kg adományt hozunk a templomba, újra nagyon sok családnak
tudunk segíteni az irgalmas Jézus példáját követve. Telefonos adományvonalon is bekapcsolódhatunk a jubileumi
évét – alapításának 85. és újjászervezésének 25. évfordulóját – ünneplő Katolikus Karitász segítő munkájába. Ha
hívjuk a 1356-os telefonszámot, hívásonként 500 forinttal segítünk…
Kérjük, hogy aki teheti, adója egy százalékával is támogassa a Katolikus Karitász karitatív szolgálatát: a Karitászt
Támogató Alapítványt.
Köszönjük a szegényeknek szánt adományaikat!
Budapest, 2016. nagyböjt 3. vasárnapján a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
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Jézus Mindenkire számít!
 Szombaton 1500-kor a bérmálásra készülő középiskolás
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A VET támogatását, továbbra is szívesen
 A jegyes kurzus következő alkalmai: március 9,
fogadjuk!
március 23 és április 6. Az alkalmak szerdánként 1900A Testi Lelki Segítség Alapítvány számlaszáma:
tól a Jézus Szíve plébánián lesznek.
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 hirdetéseinkből:
nagyböjt 3. vasárnapja
 Hétfőn este 1830-ra várjuk a VET előkészítő csapatát
megbeszélésre a Jézus Szíve plébániára.

Szentmisék, igeliturgiák a héten

T=Szűz Mária Szeplőtelen Szíve plébániatemplom,
K=Szent Erzsébet kápolna

 márc. 2. (sze) 1800 K szentmise
 márc. 3. (cs) 1530 T igeliturgia
 márc. 4. (p) 1630 T szentmise
 márc. 6. (v) 900 T szentmise (Betegek kenete)
 márc. 6. (v) 1100 K igeliturgia

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

