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Éppen ma… 
 

…van annak a napja, hogy három évvel ezelőtt I. Ferenc pápa a Szentlélektől kiválasztva és 
megerősítve elkezdte egyházfői munkáját. Megválasztásakor első mondata így hangzott: 

„Most szeretnék áldást adni, de előbb, előtte szívességet kérek tőletek: mielőtt a püspök 
megáldaná a népet, azt kérem, hogy ti imádkozzatok az Úrhoz, hogy Ő megáldjon engem. A 
nép imáját kérem, amely áldást kér püspöke számára.” 

Imádkozzunk tehát a mai napon nagy hittel és nagy hálával Szentatyánkért. Ajánljuk Őt az 
Úr kegyelmébe és kérjük, hogy adjon erőt számára testben és lélekben az apostoli 
munkájához! 

Köszönjük neked Istenünk, hogy olyan korban élhetünk, ahol annyi nagyszerű 
emberen keresztül szólsz és üzensz számunkra! Köszönjük neked Ferenc pápánkat, 
akiből árad a Te szereteted felénk! Kérjük, indíts el minket azon az úton, amit az Ő 
életével, szavaival, példájával mutatsz számunkra! 
Amen 
 

Heti hirdetéseinkből: 
Nagyböjt 5. vasárnapja 

 

 A Karitász és a rászorulók nevében köszönjük 

az adományokat, egyben várjuk azokat, akik 

tudnának segíteni az összegyűjtött élelmiszer 

becsomagolásában, hétfőn 10
00

 –ra 

 Kedden 17
00

-ra keresztelési előkészítő 

beszélgetésre hívjuk azokat a szülőket, akik 

jelezték, hogy gyermeküket meg szeretnék 

kereszteltetni. a Jézus Szíve plébániára. 

 Szintén kedden 18
00

-tól katekumen csoport lesz 

a szokott helyen. 

 Szerdán 19
00

-ra várjuk a Váci Egyházmegyei 

Találkozó előkészítő csapatát megbeszélésre a 

szokott helyen. 

 Március 19-én 9
00

-tól templomunk 

nagytakarítása lesz! MINDENKIT VÁRUNK! 

 Jövő szombatom az Alakuló Családok 

Jézusban közösség következő összejövetele 

lesz 18
00

-tól 

 Március 18 – 19-én 24 órás szentségimádásra 

hívom a Kedves Híveket. Azért adunk hálát, 

hogy 100 évvel ezelőtt ezen a napon kezdődött 

el a Vecsés-Telepi Jézus Szíve templom, Zárda  

és a Katolikus Polgári Leányiskola építése. 

Merítsünk erőt őseink hitéből, Gondviselésbe 

vetett bizalmukból és a jövőért érzett 

felelősségvállalásukból. Aki tud vállalni egy 

órás virrasztást regisztráljon. 

 A jegyes kurzus következő alkalma március 

23. a Jézus Szíve plébánián. 

Szentmisék, igeliturgiák a héten 
T=Szűz Mária Szeplőtelen Szíve plébániatemplom, 

K=Szent Erzsébet kápolna 

 

 márc. 16. (sze) 1630 K szentmise 

 márc. 17. (cs) 1545 T igeliturgia  

 márc. 18. (p) 1630 T szentmise 

 márc. 20. (v) 900 T szentmise 

 márc. 20. (v) 1100 K igeliturgia 

 


