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2019. május 12.
Húsvét 4. vasárnapja
1.

Ma a 9.00 órai szentmisén László atya 13 iskolás gyermeket fog megkeresztelni.

2.

Májusban minden nap elimádkozzuk a loretói litániát Szűz Mária tiszteletére 17.30 órakor.
Ma – másodikvasárnap lévén – ezt a 17.00 órakor kezdődő rózsafüzértitok-cserével
kiegészített szentóra keretében tesszük meg.

3.

A Baba-mama Klub a hittanteremben lesz megtartva szerdán 10.00 és 12.00 óra között.

4.

Szombaton lesz az elsőáldozók első gyónása. Minden elsőáldozó és érintett szülő
részvételére feltétlen számítunk! Találkozzunk szombaton 9.00 órakor a templomban.

5.

Jövő vasárnap 57 gyermek fogja először magához venni Krisztus testét és vérét
templomunkban a 9.00 órai szentmise keretében. Imádkozzunk elsőáldozóinkért és
családjaikért!

6.

Ugyancsak jövő vasárnap tartja Karitász csoportunk soron következő találkozóját 17.00
órakor a hittanteremben.

7.

Az idei gyermektáborba már csak ezen a héten lehet jelentkezni. Részletek a plakáton.

8.

Előre hirdetjük, hogy Erdő Péter bíboros atya két hét múlva, május 26-án a 10.30 órai
szentmise keretében kiszolgáltatja a bérmálás szentségét az arra felkészült fiataloknak. A
szertartáspróba és a gyónási alkalom a bérmálkozók számára május 25-én, szombaton
19.00 órakor lesz templomunkban.

9.

Már csak egy hetünk van rendelkezni adónk egy százalékáról a Magyar Katolikus Egyház
javára. Idén a nullás bevallás is számít, mert bizonyos támogatások odaítélésekor az állam
nem az egy százalék összegét, hanem a felajánlók számát veszi figyelembe, így a
nyugdíjasok, diákok, nagycsaládosok, sőt gyerekek felajánlása is értékes. Kicsit olyan ez,
mint egy „szavazat” a katolikus egyház javára. Rendelkezni ügyfélkapun keresztül, a NAV
által küldött levél alapján vagy személyesen a NAV ügyfélszolgálatán lehet.
Összeállítottunk egy segédletet a rendelkezéshez, mely minden fontos információt
tartalmaz. Ez honlapunkon megtekinthető, valamint az előtéri nagyasztalról nyomtatott
formában elvihető.

10. A legszebb ajándék a szentmise. Május utolsó csütörtök esti miséjén édesanyáinkért fogunk

imádkozni. Kérjük, hogy mindazok, akik szeretnének anyukájukért szentmisét felajánlani,
írják fel édesanyjuk nevét a Margit-fülkénél kihelyezett cédulákra. A szentmisére szánt
adományokat a kihelyezett perselyben lehet elhelyezni.
11. A szentmise után lehetőség nyílik a májusi egyházfenntartás befizetésére a templom

kijáratánál mindazok számára, akik nem átutalással fizetnek. Támogatásukat Isten fizesse
meg!
Hivatali idő
hétfő: 15.00-18.00
kedd, péntek: 10.00-12.00
szerda: 10.00-12.00, 15.00-18.00

Miserend
hétfő-szombat: 7.00, 18.00
vasárnap: 7.30, 9.00, 10.30,
12.00, 18.00, 19.30

Szentségimádás
hétfő-szombat: 7.30-9.00
hó 2. vasárnapja: 17.00-18.00

Gyóntatás
hétfő-szombat: 7.35-8.00
szombat: 17.40-17.55
vasárnap: a szentmisék alatt

