Az örvendezés folytatódik!
Három héttel ezelőtt bérmálkozóinknak örülhettünk, a múlt vasárnap az édesanyákat
köszöntöttük, ma pedig az elsőáldozás ünnepén 39 gyermek szívében kopogtatott újra
Jézusunk. Plébániánkról 10 hittanosunk készült erre a nagyon komoly alkalomra:
Aschenbrenner Barbara Mária, Czeglédi Zsigmond, Diós Ramóna, Fényi Anna Lilla,
Fodor Zsófia Bernadett, Kovács Bence, Nagy Dávid, Nagy Dominik, Vida Dániel,
Weiszháb Nóra.
Talán sokan tudjuk, hogy nem csak a szentáldozás az első ilyenkor fiatal testvéreink
életében, hanem az első szentgyónás is ekkor történik. A sok első „élmény”-hez
kapcsolódjunk mi is és az elsők között örüljünk annak, hogy a Mennyei Atya meghívta őket
egy olyan útra, amelyet a szentáldozások sora –és nagyon fontos, hogy nem csak az elsőerősít meg.
Imádkozzunk ezekért a gyermekekért, szüleikért, családtagjaikért, talán elsősorban azért,
hogy ne az utolsó találkozást „ünnepeljék” ezen a napon, hanem valóban a szív ajtaját
kinyitva, újra és újra vendégül láthassák majd az Élő Jézust!

Heti hirdetéseinkből:
Urunk mennybemenetele

 A KÉK csoport találkozója kivételesen nem
első hétfőn, hanem holnap május 9-én lesz a
megszokott időben (18 óra) a kápolnában.
 Jövő vasárnap Pünkösdvasárnap lesz. Másnap
16-án, pünkösdhétfőn lesz az Óváros Plébánia
7. családi napja. Nagy szeretettel hívnak és
várnak minden érdeklődőt a Jézus Szíve
plébánián. Ezen a napon csak egy szentmise
lesz a Jézus Szíve templomban. A nap
programja:
1000 előadás
1100 kis csoportos beszélgetés
1200 közös ebéd
1400 - 1700-ig játék, vetélkedő
1700 bef. Lorettói litánia.
 Csütörtökönként két alkalommal 1500-tól a
szeretetláng imádság keretében és este 2000-tól
imádkozunk,
hogy
az
Egyházmegyei
Találkozót lélekben is előkészítsük. Mindkét
lehetőség a Szűz Mária Szeplőtelen Szíve
templomban van. Nagy szeretettel hívjuk és
várjuk a szervezőket és a segíteni akarókat is!

 A VET. Szolgáltatási csoportja május 21-én
/szombaton/ az Irgalmas Jézus plébánián 1600tól megbeszélésre várja azokat, akik már
jelentkeztek és azokat, akik a VET.
lebonyolításában segíteni tudnak, illetve
szeretnének. A Szolgáltatási csoport feladata: a
VET. napján biztosítani a vendégek,
zarándokok ellátását, kiszolgálását, ami soksok segítő ember munkáját igényli. A konkrét
feladatok
ismertetésére
bővebben
a
megbeszélésen kerül sor, ahol mindenki
eldöntheti, milyen feladatot tud, illetve szeretne
vállalni.
 Kedden 1800-tól katekumen csoport lesz a
Jézus Szíve templomnál a plébánián.
 Jövő szombaton a Mária Családjai közösség
találkozik a plébánián

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

 máj. 11. (sze) 1800 K szentmise
 máj. 12. (cs) 1600 T igeliturgia
 máj. 13. (p) 1630 T szentmise
 máj. 15. (v) 900 T szentmise
 máj. 15. (v) 1100 K igeliturgia

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

