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Irgalmasság Láda… ismerősen hangzik? 

Talán még nem késő elkezdeni az irgalmassághoz fűződő ötleteink megvalósítását. 
Az első lépést már ki-ki megtette azzal, hogy leírta gondolatait és bedobta abba a 
gyönyörű ládikóba, ami sokáig templomunk hátuljában volt. 
A nyári családos táborban, ezt a ládát ünnepélyesen kinyitottuk, azzal a céllal, hogy 
hamarosan feldolgozzuk a tartalmát. A bedobott papírok között 12 (tizenkettő) 
értékelhetőt találtunk, a többi főleg imádságot tartalmazott, de volt benne pénz és 
néhány kódszám is…  
A szeptembert elkezdve ezeket az írásokat átnézzük majd, és jó lenne legalább 
néhányat megvalósítani közülük. 
Csak egy példa arra, hogy mennyire egyszerű ötletek is szerepeltek a lapokon. 
 

„PALACSINTA NAP MINDENKINEK (süss otthon, hozd el, és oszd szét)” 
 

Néhány héten belül remélhetőleg konkrét feladatokat megfogalmazva fog 
egyházközségünk előrelépni az irgalmasság útján. Legyünk méltóak nevünkre, mert 
mi vagyunk az Irgalmas Jézus Plébánia! 

 

Heti hirdetéseinkből: 

évközi 22. vasárnap 

 Augusztus 29-én hétfőn 19
00

-ra szeretettel 

hívjuk a Szent Kereszt Templom kertjébe –

kerti partira - azokat, akik a VET-en 

rendezői munkában segítettek. 

 Augusztus 30-án, kedden a focipályára 

18
00

-tól métázásra hívunk mindenkit, aki 

szívesen mozogna egy kicsit, vagy aki csak 

drukkolni szeretne. 

 Szeptember 2-án pénteken este 19
00

-tól 

hitoktatók és akolitusok  tanévkezdő 

megbeszélése az Óváros plébánián. Petőfi 

tér 1. 

 Szeptember 3-án, szombaton 9
00

-tól hívjuk 

a segítőkész testvéreket, hogy a plébánia 

épületét a tanév kezdete előtt közösen 

kitakarítsuk. Aki szívesen jön, kérjük, 

jelezze Frics Zoltánné Szilvinél.     

 Szeptember 10-én, szombaton, 

Kisboldogasszony napi zarándoklat lesz 

Máriabesnyőre. Jelentkezni lehet a 

sekrestyében, ill. Vasadi Annamáriánál. 
 

Veni Sancte 
Szeptember 18-án tanévnyitó Szentlélek 

hívó szentmisénk lesz az Erzsébet téren. 

Erre az alkalomra hívjunk minden 

plébániánk területén élő iskolást, szülőt és 

tanárt, hogy közösen kezdhessünk neki az 

új (tan)évnek! 
 

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

K=Szent Erzsébet kápolna 

 aug. 31. (sze) 1800 K szentmise 

 szept. 1. (cs) 1600 T áldoztatás  

 szept. 2. (p) 1630 T szentmise 

 szept. 4. (v) 900 T szentmise 

 szept. 4. (v) 1100 K igeliturgia 


