Mivel „lepem meg” az Egyházat?... Születésnapján?
Amikor valamelyik családtagunk, születésnapja közeledik, gondolataink a körül forognak,
hogy mivel lepjük meg azon a szép napon. Néha saját kezűleg készítünk valamit, vagy
másokkal összefogva szervezünk egy nagy meglepetést pl egy kirándulást, esetleg
sürgünk-forgunk a konyhában, hogy szép tortát készítsünk, vagy netán még imádkozunk is
az ünnepeltért…
Sok-sok ötlet felsorolható lenne még, de vajon pünkösd napjára is hasonló módon
készültünk? Mert nem más ez a nap, mint az Egyház Születésnapja.
lllő tehát most is díszbe öltöztetni a szívünket, lelkünket, ünnepi lakomát készíteni, és
megajándékozni az Egyházat hűségünkkel, imáinkkal, közösségeink építésével… hiszen
ebben is Jézus mutat nekünk példát. Ő az aki ajándékot adott/küldött nekünk. A
Szentlelket, a Vigasztalót, az Erősség Lelkét. Ez az ajándék mindennél többet ér, ezért mi
is viszonozzuk ezt azzal, hogy megpróbálunk a bennünk élő Lélekre hallgatni, és egyre
szorosabban kapcsolódni Istenhez!

Isten éltessen Bennünket az Egyházban!
Heti hirdetéseinkből:
Pünkösdvasárnap

 Holnap 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.
 Szerdán 1900-tól a Jézus Szíve plébánián VET
megbeszélés lesz.
 Jövő vasárnap 1500-tól emlékező püspöki
szentmise lesz, a svábok kitelepítésének 70.
évfordulójára
emlékezünk.
Vendégünk
lesz,
Dr. Robert Zollitsch emeritus érsek
Freiburgból
 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.

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

 máj. 18. (sze) 1800 K szentmise
 máj. 19. (cs) 1600 T áldoztatás
 máj. 20. (p) 1630 T szentmise
 máj. 22. (v) 900 T szentmise
 máj. 22. (v) 1100 K szentmise
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