EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI
Április 8. Húsvét 2. vasárnapja. Az Isteni Irgalmasság vasárnapja.
Április 9. hétfő: Urunk születésének hírüladása (Gyümölcsoltó Boldogasszony) fő ünnepe. Gyümölcsoltó
Boldogasszonyt szentmisével ünnepeljük, mely 18 órakor kezdődik. Karitász csoportunk 17 órakor tartja
összejövetelét a plébánián.
Április 10. kedd: A kisgyermekes anyukákat gyermekeikkel együtt 10 órától várja a Baba- Mama Kör a
plébániára. A Betegek szentségének kiszolgáltatására liturgia keretében 18 órakor kerül sor.
Április 11. szerda: Szent Szaniszló püspök és vértanú emléknapja.
Április 12. csütörtök: A Szent Imre Általános iskolába beiratkozás ezen a napon 8 - 19 óráig, valamint
és április 13-án szintén 8 -19 óra között lesz. A szülőket gyermekükkel együtt várják, s szükséges vinni magukkal az óvodai szakvéleményt, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és TAJ kártyáját, szülő személyi
igazolványát és lakcímkártyáját. .
Este a szentmise után a Prohászka Baráti Kör tartja összejövetelét a plébánián.
Április 13. péntek: Szent I. Márton pápa és vértanú emléknapja. A Jézus Szíve templomban a reggel 7 órai
szentmisétől folytatódik a 24 órás szentségimádás. Nálunk az esti szentmise után csendes szentségimádást
tartunk 19.15-ig.
Április 14. Húsvét 3. vasárnapja.
* * *
A Szent Imre Óvoda nyílt napra várja a leendő óvodásokat április 12-én 8.30 – 10.30 és 15 – 16 óra között, valamint április 13-án 8.30 – 11 órai időpontban. A egyik óvónéni egyházközségünk tagja Fehérné
Marianna néni, aki szívesen válaszol az érdeklődők kérdéseire.
Előre jelezzük, hogy templomunk tavaszi nagytakarítását április 28-ra, szombatra tervezzük, 7 és 13
óra között. Kérjük a Testvérek segítségét ebben a munkában. A hátul kitett íveken kérjük feliratkozni a
munka megszervezése érdekében. Előre is nagyon köszönjük a segítséget.

A HÉT SZENTJE
SZENT SZANISZLÓ püspök, vértanú előkelő családban született 1030 körül Krakkó mellett. Gniezno-ban,
majd Franciaországban tanult. Előbb falusi plébános volt, azután 1072-ben Krakkó püspöke lett. Szülei halála után a szegények között elosztotta örökségét: a szegények "atyja" volt. Szigorú életet élt, és elvárta a papságtól és a főnemesektől is a hitbeli és erkölcsi példamutatást.
II. Boleszláv királyt bűnös élete miatt többször figyelmeztette. A király hamis tanút állított a püspök ellen,
de Isten csodával mentette ki az alaptalan vádaskodásból. Szaniszló félelem nélkül intette a királyt, végül
kiközösítette kicsapongó életmódja miatt. A felbőszült király gyilkos dühében - szentmise közben - maga
végzett a püspökkel 1079. április 11-én. A szent vértanú holttestét a krakkói székesegyházban helyezték el.
SZENT I. MÁRTON pápa római presbiter volt, amikor 649-ben pápává választották. II. Konstantin császár az
eretnek hitvallási forma aláírására akarta kényszeríteni. A pápa Rómában zsinatot hívott össze, és elítélte az
eretnek tanításokat. Konstantinápolyba vitték. Ott halálra ítélték, majd Cherzonesoszba vitték, ahol 656. április 13-án meghalt. Holttestét Rómába vitték át. A vértanúk között tiszteljük.

