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1. lépés: a mosoly 

A mosoly nem kerül semmibe! 

Gazdaggá teszi azokat, akik kapják, s nem lesznek szegények azok, akik adják. Tartama mindössze 

néhány pillanat, de szinte egy örökkévalóságon át kell készülni rá. Senki sem olyan gazdag, hogy 

megvehetné, senki sem oly szegény, hogy ne érdemelné meg. A mosoly pihenteti a fáradtat, 

felbátorítja a félénket. 

Nem lehet sem megvásárolni, se kölcsönadni, se ellopni, mert ez olyan valami, aminek csak akkor van 

értéke, ha adják. Ha találkozol valakivel, aki nem tud többé mosolyogni, légy nagylelkű: ajándékozd 

meg mosolyoddal, mert ez senkinek sem olyan fontos, mint éppen annak, aki nem képes mosolyát 

másnak adni. (René Remacle) 

Testvérem, itt az Irgalmas Jézus Plébánia közösségében! 

A mai naptól kezdve, ha eddig még nem tetted, legalább a közösség tagjaira mosolyogj rá mindig! 

 

Pünkösd hétfői vidám délután 

Szeretettel hívjuk a testvéreket június 10-én, hétfőn 1400-ra a városi focipályára, vidám közösségi 
találkozásra. Tervezünk játékot, íjászversenyt, és ha hozunk egy kis enni és innivalót is, amiből egymást meg 
tudjuk kínálni, akkor agape is lesz!  Jó alkalom ez a kötetlen beszélgetésre, pihenésre, játékra! 

Kicsiket és nagyokat, fiatalabbakat és idősebbeket egyaránt várunk! 
Frics Zoltán

Heti hirdetéseink: 
Mennybemenetel 

 

 A pünkösdváró ima kilenced, tovább 

folytatódik. Az alkalmak 1800-kor kezdődnek, a 

plébániatemplomban. 

 Június 16-án Tanévzáró szentmisénk lesz, melyre 

hívjuk a hittanosokat, és családjaikat egyaránt! 

 Június 22-én újból bekapcsolódunk a NEK 

világméretű szentségimádásába. 

900 és1000 óra között kérünk egy órát az időtökből, 

hogy együtt legyünk az Oltáriszentségben 

jelenlévő Krisztus előtt! 

 A XV. Váci Egyházmegyei találkozó Kókán lesz 

június 29-én. Aki szeretne elmenni, jelentkezzen 

a plébánián a hét folyamán! 
 

Liturgiák a héten 
 

 jún.3. (h) 600 T reggeli dicséret 

 jún.3. (h) 1800 T pünkösdi kilenced (3.) 

 jún.4. (k) 1800 T pünkösdi kilenced (4.) 

 jún.5. (sze) 1800 K szentmise 

 júni.5. (sze) 1800 T pünkösdi kilenced (5.) 

 jún.6. (cs) 1500 T Szeretetláng ima és áldoztatás 
 jún.6. (cs) 1800 T pünkösdi kilenced (6.) 

 jún.7. (p) 1430 T szentségimádás 

 jún.7. (p) 1500 T Irgalmasság órája 

 jún.7. (p) 1530 T szentmise 

 jún.7. (p) 1800 T pünkösdi kilenced (7.) 

 jún.8. (szo) 1800 T pünkösdi kilenced (8.) 

 jún.9. (v) 730 T pünkösdi kilenced (9.) 

 jún.9. (v) 900 T szentmise 

 jún.9. (v) 1600 T szentségimádás (BÁRKINEK!) 


