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Ima, beszélgetés, útkeresés 

Szeretettel hívom a testvéreket május 30-án, csütörtökön 1800-ra 
templomunkba, hogy közös ima után beszélgessünk egyházközségünkről. Arról, 
hogyan látjuk most közösségünket, és arról is, hogy milyen irányba haladhatunk 
közösen! 
Amire feltétlenül szükség lesz: imádságos (tiszta, gyónás utáni) lélek, testvéri 
szeretet, és építő gondolatok! Erre az alkalomra, az IFI korosztálytól kezdve 
várom a testvéreket!  

Közeledik Pünkösd! 

Szombattól, június 1-től Pünkösdváró imakilencedet kezdünk a 
plébániatemplomban. Az alkalmak 1800-tól kezdődnek (Pünkösdvasárnap 
kivételével), de igazából kilenc napon átívelő folyamatos imádságra szeretnélek 
benneteket buzdítani, a találkozások alkalmával! 
Higgyük és reméljük, hogy mint annak idején az apostolok a Lélek Tüze fog 
lángra lobbantani mindannyiunkat a Pünkösd ünnepén, és meghalljuk Isten 
küldő szavát, amivel útnak indít bennünket! 

Frics Zoltán

Heti hirdetéseink: 
húsvét 6. vasárnapja 

 

Hétfőn a felnőtt katekumen csoport 

találkozik 1800-tól a plébánián 

Június 10-én pünkösdhétfőn, vidám, 

közösségi programokkal szeretnénk az 
egyház születésnapját megünnepelni. 
Részleteket jövő vasárnap hallhatunk! 

A XV: Váci Egyházmegyei találkozó 

Kókán lesz június 29. 
Aki szeretne elmenni, de az oda és 

visszajutáshoz szüksége van segítségre, 
jelentkezzen a plébánián a hét folyamán! 

Liturgiák a héten 
 

 máj.27. (h) 600 T reggeli dicséret 

 máj.29. (sze) 1800 K szentmise 

 máj.30. (cs) 1500 T Szeretetláng ima és áldoztatás 
 máj.30. (cs) 1800 T közösségi ima és beszélgetés 

 máj.31. (p) 1430 T szentségimádás 

 máj.31. (p) 1500 T Irgalmasság órája 

 máj.31. (p) 1530 T szentmise 

 jún.1. (szo) 1800 T pünkösdi kilenced (1.) 

 jún.2. (v) 700 T reggeli imádság 

 jún.2. (v) 900 T szentmise 

 jún.2. (v) 11.00 K szentmise  

 jún.2. (v) 1600 T szentségimádás (CsJK, Férfi-kör, Házas Hétvége) 

 jún.2. (v) 1800 T pünkösdi kilenced (2.) 


