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2021. május 2.
Húsvét V. vasárnapja
1.

Ma újabb két felnőtt testvérünket kereszteljük meg a 19.30 órai szentmisében. Ez egész
egyházközségünk számára ünnep, hiszen gyarapszik a margitos közösség!
Imádkozzunk a keresztelendőkért, hogy Isten teljessé tegye a jót, amit megkezdett
bennük.

2.

Májusban minden nap elénekeljük a loretói litániát 17.30 órakor. A szertatásokat
áldoztatóink vezetik. Köszöntsük együtt Szűzanyánkat kedves imádságunkkal!

3.

Csütörtök esténként zenés-csendes szentségimádást tartunk Vargha Viktor
orgonaimprovizációival a 18.00 órai szentmisét követően 19.00 óráig. Szeretettel várunk
mindenkit!

4.

A héten lesz a májusi elsőpéntek. Betegeinket otthonaikban, illetve a kórházakban
meglátogatjuk. Kérjük, akinek van tudomása olyan Testvérünkről, aki beteg és a
szentségek felvételét kéri, jelezze plébániai irodánkon! Gyónási lehetőség a reggeli mise
után lesz.

5.

Jövő vasárnap szentórát tartunk titokcserével 17.00 órakor. A loretói litániát is a
szentóra keretében fogjuk elimádkozni. Szeretettel várunk mindenkit!

6.

Iskolás gyermekeket keresztelünk meg két hét múlva vasárnap a 9.00 órai
szentmisében. Imádkozzunk a keresztelendőkért!

7.

Szeretettel várunk mindenkit, aki templomunkban szeretné megkereszteltetni
gyermekét. A keresztelőkön a szokásos egészségügyi szabályok érvényesek, de már
nem csak a szülők és a keresztszülők, hanem a tágabb rokonság és a barátok is
eljöhetnek a szertartásokra. Keresztelésre időpontot plébániai irodánkon foglalhatnak.
A keresztelés templomunkban természetesen ingyenes.

8.

Két nyári tábort szervez plébániánk gyerekeknek és fiataloknak. Az ottalvós
kamasztábor – 12 és 20 év közötti fiatalok részére – június 23 és 26. között lesz Héregen.
Napközis tábort is szervezünk augusztus 16 és 19. között az 1-8. osztályos korosztály
számára. A napközis táborba a 15 és 20 év közöttiek segítőnek jelentkezhetnek. További
információ és jelentkezés Ádám atyánál. Mindkét tábor kedvezményes részvételi díja
húszezer forint. Anyagi nehézségek esetén a rászorulóknak igyekszünk segíteni.

9.

Ma van anyák napja. Szeretettel és hálával köszöntjük Édesanyáinkat. Isten éltesse őket
sokáig! Aki szeretné, idén szentmisét is ajándékozhat édesanyjának anyák napja
alkalmából. A Szent Margit-fülkénél különleges papírokat helyeztünk el, melyekre
mindenki felírhatja élő vagy meghalt édesanyja nevét. Az itt felírt édesanyákért
szentmisét fogunk bemutatni. Kérjük, a szentmisére szánt adományaikat a Szent
Margit-fülke előtti perselyben helyezzék el.

Hivatali idő
hétfő-szerda: 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
vasárnap: a szentmisék alatt

