A szent három nap liturgikus rendje
Nagycsütörtök (április 18.)
Ezen a napon az utolsó vacsorára emlékezünk, szentmisénk 1800-kor kezdődik a templomban.
Utána virrasztás lesz 2100-ig.
Nagypéntek (április 19.)
Jézus kereszthalálára emlékezünk e napon. Ekkor az egyházban sehol sincs szentmise. Szigorú böjti
nap. Templomunkban 1500-tól irgalmasság órája, 1600-tól keresztút és 1700-tól liturgia lesz
kereszthódolattal.
Nagyszombat (április 20.)
Egyházunk a sírban fekvő Jézus mellet virraszt.
Nagyszombat éjszaka
Urunk feltámadásának ünnepét, 2000-kor kezdjük tűzszenteléssel a templom előtt. A szentmise
végén körmenet is lesz. GYERTYÁT MINDENKI KAP A BEJÁRATNÁL!
Húsvét vasárnap (április 21.)
Krisztus feltámadását ünnepeljük, közös szentmisében 1000-tól.
Ezeket az ünnepi liturgiákat Benvin Sebastian Madassery SVD atya vezeti
Húsvét hétfőn templomunkban 900-tól lesz szentmise.
Irgalmasság vasárnapján (április 28.):
1200-tól szentségimádás,
1500-tól irgalmasság órája,
1600-tól ünnepi szentmise, Dr. Huszka Mihály Vecsés Óváros Plébánia plébánosával
Heti hirdetéseink:

Liturgiák a héten

Virágvasárnap






Köszönet mindenkinek, akik tegnap a plébániát és a
templomot ünnepi „díszbe” öltöztették!
A nagyböjti élelmiszergyűjtés eredményeként, összesen 612
kg élelmiszert tudunk kiosztani átlagosan 6 kg.- os
kiszerelésekben 102 család részére.
Kérjük a testvérek segítségét az élelmiszercsomagok
összerakásában, ill. a családok részére való kiszállításban!
A szándékot Schlachta Béla karitászvezetőnél lehet jelezni!
Húsvét titkához legjobban akkor jutunk közelebb, ha
nagycsütörtöktől közösen éljük meg a fontos liturgikus
eseményeket! TARTSUK FONTOSNAK EZT!

 ápr. 15. (h) 600 T reggeli dicséret
 ápr. 17. (sze) 1730 K keresztút
 ápr. 17. (sze) 1800 K szentmise
 ápr. 18. (cs) 1800 T szentmise (nagycsütörtök)
 ápr. 19. (p) 1500 T irgalmasság órája (nagypéntek)
 ápr. 19. (p) 1600 T keresztút
 ápr. 19. (p) 1700 T igeliturgia, áldoztatással, kereszthódolattal,
 ápr. 20. (szo) 2000 T nagyszombati vigília körmenettel
 ápr. 21. (v) 800 T görögkat. szent liturgia (húsvét vasárnap)
 ápr. 21. (v) 1000 T ünnepi szentmise

Karitászcsoportunk vezetője: Schlachta Béla. Tel: 0630/3017347 (flottás)
Karitász találkozási lehetőségek:
Minden hónap 1. szerdáján „karitász mise” a kápolnánkban, utána karitászgyűlés
Irgalmas Jézus Plébánia, 2220 Vecsés Erzsébet tér 2. tel: 0630/7926986 (flottás)
Irodaidő: h/sz/p 900 -1100
Adományokat szeretettel fogadunk! Bankszámlaszámunk (Takarékszövetkezet): 65100091-11344964-00000000
A kiadványért felelős: Frics Zoltán plébánia-vezető, állandó nős diakónus

