
 
 

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/sze/p 900 -1100 

Adományokat szeretettel fogadunk! Bankszámlaszámunk (Takarékszövetkezet): 65100091-11344964-00000000  
A kiadványért felelős: Frics Zoltán plébániaszervező, állandó nős diakónus 

 

 

 

 

 

 

Liturgiák a héten 
 

 dec.16. (h) 600 T reggeli dicséret 

 dec.17. (k) 600 T bűnbánati liturgia 

 dec.18. (sze) 1800 K szentmise 

 dec.19. (cs) 600 T bűnbánati liturgia 

 dec.19. (cs) 1400 T szeretetláng imádság 
 dec.20. (p) 630 T rorate szentmise 

 dec.20. (p) 1430 T Irgalmasság órája 

 dec.20. (p) 1500 T Irgalmasság órája 

 dec.21. (szo) 600 T bűnbánati liturgia 

 dec.22. (v) 700 T reggeli imádság 

 dec.22. (v) 900 T szentmise 

 dec.22. (v) 1100 K igeliturgia 

 dec.22. (v) 1600 T szentségimádás 

 

Szeretettel köszönjük a felajánlásokat, a karácsonyi szeretetcsomagokhoz! 

Az összegyűlt adományokat a most következő héten rendezzük, és szállítjuk el a családokhoz. Szeretettel 

várjuk a segíteni akaró testvérek jelentkezését, a karitász tagoknál! 

 

Adventi vásár 

Most az igeliturgia után megkezdődik jótékonysági adventi vásárunk. A kisteremben lehet szétnézni, és 

„becsületkassza” módszerrel vásárolni. 

Délután a vásár folytatódik, a templom előtt, 1700-tól. Ekkor forralt borral és más finomságokkal is várjuk a 

testvéreket. A bevételt karitász csoportunk támogatására ajánljuk fel! Mindenkit szeretettel várunk! 

Köszönet a szervezőknek és a támogatóknak! 

 

Színdarab 

Ma délután, a Kis Pista Színház előadásában, „Láng a sötétben” címmel Tar Ildikó színművét láthatjuk, mely 

Márton Áron püspökről szól. Érdemes megnézni! 

(A színdarab komolysága miatt kérjük, hogy az alsós, vagy kisebb gyermekeket ne hozzuk el az előadásra!) 

 

Karácsony 
December 24-én kedden, 1600-tól tartjuk egyházközségünk karácsonyi ünnepségét, melyre örömmel 

hívunk mindenkit. Az idén az ifi csoport készül egy kis műsorral! 

Plébániánk területén az ünnep alatt, Ghie Marselinus (Marsel atya) verbita szerzetes, a Názáret Missziósház 

rektora és a Szent Arnold Lelkigyakorlatos Ház igazgatója lesz velünk. Szentmiséink a szokott módon 24-én 

éjfélkor, 25-én 1000-kor, 26-án 900-kor kezdődnek! 


