Keresztút
Hívunk és várunk mindenkit jövő pénteken, március 11-én a hittanosaink által megtartott
keresztúti imádságra. Ezek a pénteki alkalmak minden esetben 1600-kor kezdődnek. A keresztúti
elmélkedés méltóképpen ráhangol a feltámadás ünnepére, ezért a katolikus hívőknek nagy
segítség a nagyböjti felkészülési időszakban. Sajnos sokszor a munkahelyi és egyéb elfoglaltságok
miatt nem tudunk eljutni ezekre a közös imádságokra, de próbáljunk törekedni arra, hogy legalább
egy ilyen „segítséget” kihasználjunk. A gyerekek által megtartott keresztút után tervezzük még az
idei nagyböjtben a családcsoportokkal is végigelmélkedni Krisztus értünk vállalt szenvedésének
útját.

Templomunk nagytakarítása

Heti hirdetéseink:

Március 19-én szombaton, mindenkit hívunk,
hogy segítsen templomunk megszépítésében,
ezzel is hozzájárulva húsvét ünnepének méltó
megünnepléséhez. A nagytakarítás 900-tól
kezdődik. Ne felejtsük el, hogy a legkisebb
segítség is segítség, ezért ha valaki csak egy fél
órára tudna eljönni, őt is várjuk szeretettel!

nagyböjt 4. vasárnapja
 Kedden 1800-tól passió próba lesz a
templomban, minde énekelni szeretőt várunk
szeretettel!
 Szombaton 1500-kor a bérmálásra készülő
középiskolás fiatalok következő találkozása
lesz a Jézus Szíve plébánián.
 Szintén szombaton a Mária családjai közösség
tartja következő összejövetelét.
 A következő vasárnap március 13-án országos
gyűjtés lesz a Szentföld javára!
 Jövő vasárnap ministráns gyűlés lesz!
 A jegyes kurzus következő alkalma március 9.
szerda. A beszélgetés 1900-tól kezdődik, a
Jézus Szíve plébánián.

Passió éneklés
Az idén újból „hagyományos” passiót éneklünk
virágvasárnap és nagypénteken. Ehhez a
szolgálathoz várjuk a vállalkozó kedvű,
énekelni szerető testvéreket, fiatalokat és
idősebbeket egyaránt. Az első próba kedden,
március 8-án lesz 1800-tól a templomban!
Tegyük közösen szebbé ünnepünket!

VET támogatás!
A Testi Lelki Segítség 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

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

 márc. 9. (sze) 1800 K szentmise
 márc. 10. (cs) 1530 T igeliturgia
 márc. 11. (p) 1630 T szentmise
 márc. 13. (v) 900 T igeliturgia
 márc. 13. (v) 1100 K szentmise

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

