
 

 
 
 

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

Heti hirdetéseinkből 
Augusztus 22-én éves egyházközségi szentség-

imádási napunk lesz. 9
00

-tól hívjuk szentmisére és 

imádságra a testvéreket. Fontos, hogy mindig 

legyenek a templomban azon a napon, amíg tart a 

szentségimádás, ezért Lúcia néninél jelentkezzen, 

aki egy-egy órát szívesen vállalna „ügyeletben”. 

A Rózsafüzér társulat tagjait különösen is hívjuk 

erre az alkalomra! 

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

K=Szent Erzsébet kápolna 

 aug. 22. (h) 900 T szentmise 

 aug. 24. (sze) 1800 K szentmise 

 aug. 25. (cs) 1600 T áldoztatás 

 aug. 26. (p) 1630 T szentmise 

 aug. 28. (v) 900 T igeliturgia 

 aug. 28. (v) 1100 K szentmise 
 

 

 

 

… és az utolsó gondolatok a nyári táborról… 

Sziasztok! 

Köszönöm Istenem ezt a klassz hétvégét ! Megtöltötte a vecsési csapat  a Feketevölgy panziót Kemencén. 

Volt túra a Hamuházhoz - jó 4 km. Patakon át oda-vissza Eső után járhatatlan. 

Szombaton a kisvonat vitt be Kemencére. Eláztunk, de nem számított, mindenki élvezte. 

Feketevölgy erdejében van egy medence is! Vízkedvelők! Lehet jönni! Még zuhogó esőben is! 

Sokan voltunk! Felnőtt, ifi, gyermek! S mint egy nagycsalád ment olajozottan minden! 

Beszélgetés, társasjáték kicsiknek, nagyoknak! Hiába volt rossz az idő - működött a " B " terv. 

S még az erdő kincse, hogy térerő nincsen. Csönd van - s ez jól hat - ha magaddal is jól vagy! 

Szerpapunk is ott volt velünk - hála a jó Istennek! Liturgiát tartott az átrendezett étteremben. 

Kívánjuk, hogy Te is tapasztald és érezd! Szeret ez  a közösség - és a Jóisten! 

Gyertek közénk Ti is! Várunk Téged is! Az Irgalmas Jézus Plébánián- a hittanos köziházban! 

Sziasztok, Betti Dani 

Kedves Közösségünk! 

Az Úr igazán megáldotta ezt a családtábort! 

Örülünk, hogy az Isten Országát élhettük így 

összezárva is, és elmondhatjuk magunkról, 

hogy egy érett közösség vagyunk, tudjuk 

miért vagyunk együtt, mi a célunk, hová 

tartunk és főleg azt, hogy egymás nélkül 

nem jutunk tovább! 

Köszönjük a Bihal családnak, hogy vállalták 

a tábor szervezését, lebonyolítását, és a 

többieknek pedig az olajozott együttműkö-

dést, a „nem kötelező” programokon való 

részvételt is! 

Hálát adunk Istennek Értetek, az egységért, 

amit kimunkált köztünk és kérjük, hogy se-

gítsen is minket megmaradnunk ebben az 

egységben! (Tudjátok, ahol nincs egység, ott 

kétség van) 

Szozili (Frics család) 

Sziasztok! 

Valaki azt mondta, hogy nem arra emlékezünk vissza, 

amiket mondtunk, hanem arra, amit éreztünk. Ezen a 

néhány napon feltankoltuk a lelkünket közös élmények-

kel, érzelmekkel. Andrissal megbeszéltük, hogy az ösz-

szes "élménybeszámolótokat" kinyomtatjuk. Amikor majd 

elmúlik a napsütés és jönnek, a dolgos hétköznapok le-

gyen mit elővenni, amiből újra erőt meríthetünk, amit 

majd ismét várhatunk. Már most várjuk, hogy újra együtt 

lehessünk veletek és milyen jó, hogy esős időt kaptunk, 

hiszen a csillagvizsgálás és métázás elmaradt. Így jöhet 

hamarosan a folytatás... Folytassuk mindig együtt és egy-

re többen igazi nagycsaládként. 

Hálát adunk Istennek értetek! 

Szeretettel Melitta, Andris és a gyerekek 


