„Ekkor mindnyájan beteltek Szentlélekkel…”
Pünkösd napja ugyan még nem érkezett el, de az elmúlt vasárnapon egyházközségünk néhány tagja az
Óváros Plébánia néhány fiataljával együtt a Szentlélekkel töltekezett be a bérmálás szentségében!
Az apostolok sem értették meg elsőre, hogy mire hívta meg Jézus őket, de a Lélek megvilágosította
számukra azt az utat, aminek a végén az örök boldogság vár mindannyiunkat.
A bérmálás nem csak azt jelenti, hogy nagykorú keresztényekké váltunk, hanem azt is, hogy felelősek
vagyunk a kimondott és a kigondolt szavakért, a tetteinkért. Aki komolyan szeretné megélni ezt, annak
nincs többé lehetősége a csendes kereszténységre, hanem a Szentlélek erejével bátran az élet minden
területén meg kell élnie és meg kell mutatnia a Krisztushoz tartozását. Imádkozzunk értük, hogy ezt a
bátorságot megérezhessék szívükben és az láthatóvá váljék életükben!

Ünnepeljünk hát együtt a most megbérmált testvéreinkkel

Az Irgalmas Jézus Plébániáról bérmálkozott:
Tóthné Kelemen Krisztina, Tóth Károly, Schalchta Béla, Tóth Orsolya, Makkai Vivien, Képes Leila, Nagy
Emília, Lázár Mónika, Pusztai Bálint, Pusztai Máté, Iván János, Pál Dávid

Isten bőségesen áldja meg életüket!
Heti hirdetéseinkből:
húsvét 5. vasárnapja
 A mai szentmiséken Európa összes katolikus
templomában az Ukrajnában élő emberek
megsegítésére gyűjtünk. Kérjük és köszönjük a
hívek nagylelkű adományait.
 A mai napon a Krisztusfüzér újabb településen
mutatkozik be. A rádi egyházközség hívott
bennünket családi napjára, ahol egy óránk lesz a
tanúságtételre, éneklésre és bemutatni a füzért.
Kérjük a kedves hívek imáit erre az újabb missziós
útra!
 A mai vasárnapon 1600-tól a leendő elsőáldozók
vizsgája lesz a Jézus Szíve templomban. Őértük is
kérjük az imákat.
 Csütörtökönként 2000-kor a két egyházközség
közös imádságot tart a Szűz Mária Szeplőtelen
Szíve templomban, melynek célja, hogy az

Egyházmegyei Találkozót lélekben is előkészítsük.
A segíteni akarókat is hívjuk és várjuk!
 Jövő szombaton egész napos VET előkészítő
megbeszélés lesz.
 Jövő vasárnap az édesanyák ünnepe. A kápolnában
és templomunkban is egyaránt szentmise lesz, a
szokott időben!

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

 ápr. 27. (sze) 180 K szentmise
 ápr. 28. (cs) 1545 T igeliturgia
 ápr. 29. (p) 1630 T szentmise
 máj. 1. (v) 900 T szentmise
 máj. 1. (v) 1100 K szentmise
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