Mindannyian beteltek Szentlélekkel
A mai napon hagyjuk, hogy a Lélek, mint szél frissítsen fel, és fújjon át rajtunk, mint zápor áztasson el, mint
tűz égessen meg!
Higgyük el, nem fáj! 
Csak ilyen módon juthatunk közelebb Isten igazságaihoz, és ezen keresztül tudunk csak fejlődni a szeretetben,
Isten és ember iránt.
Csak Vele leszünk képesek elhagyni a régi embert és újjá születni!
BÁTORSÁG!

Nyári szentségimádás
A nyári szentségimádásban való részvétel is lehet a megújulás kezdete, főleg ha arra gondolunk, hogy jövőre
az egész Világ, Magyarország felé fordul, és reméljük, hogy először az Eucharisztiát veszi majd észre, és
csak azután jön szeretett Nemzetünk!
Arra buzdítok mindenkit, hogy a hirdetőre kihelyezett nagy időbeosztást nézegesse meg, és írja be magát (és
telefonszámát) azokra az időpontokra, amikor a nyári hónapok vasárnapjain, egy-egy fél órát szívesen
elvállalna szentségőrként itt a templomban. Természetesen más időpontokban is bármikor lehet jönni a
feliratkozás ellenére!!!
Ez egy kis áldozatot és odafigyelést igényel, de az Úrral töltött idő mindenért kárpótol!
(Minden vasárnapnak lesz egy akolitus, vagy lektor felelőse, legyünk feléjük bizalommal!)

Egy fél óra együtt az Oltáriszentségben valóban jelen levő Krisztussal…
Csodás lehetőség!
Frics Zoltán

Heti hirdetéseink:
Pünkösd

 A Boldogságos Szűz Mária az Egyház Anyja kötelező

emléknapján (vagyis pünkösdhétfőn) a Jézus Szíve
templomban (Vecsés Óváros Plébánia, Petőfi tér)
tudunk szentmisén részt venni 900-tól
 Továbbra is szeretettel hívunk mindenkit, Pünkösd
hétfőn egy kis vidám közösségi délutánra. 1400-ra a
városi sportpályára!
 Szerdán 1800-tól kóruspróba a plébánián…
 …csütörtökön pedig Női és Férfi-kör lesz.
 Június 16-án Tanévzáró gitáros 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.10. (h) 600 T reggeli dicséret
 jún.12. (sze) 1800 K szentmise
 jún.13. (cs) 1500 T Szeretetláng ima és áldoztatás
 jún.14. (p) 1430 T szentségimádás
 jún.14. (p) 1500 T Irgalmasság órája
 jún.14. (p) 1530 T szentmise
 jún.16. (v) 700 T reggeli imádság
 jún.16. (v) 900 T szentmise (Te Deum)
 jún.16. (v) 1100 K szentmise
 jún.16. (v) 1600 T szentségimádás (BÁRKINEK!)

Irgalmas Jézus Plébánia, 2220 Vecsés Erzsébet tér 2. tel: 0630/7926986 (flottás)
Irodaidő: h/sz/p 900 -1100
Karitászcsoportunk vezetője: Schlachta Béla. Tel: 0630/3017341 (flottás)
Karitász találkozási lehetőségek: minden hónap 1. szerdáján „karitász mise” a kápolnánkban 1800-tól, utána karitászgyűlés.
Adományokat szeretettel fogadunk! Bankszámlaszámunk (Takarékszövetkezet): 65100091-11344964-00000000
A kiadványért felelős: Frics Zoltán plébánia-vezető, állandó nős diakónus

