EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI
Április 14. Húsvét 3. vasárnapja. Szabó Imréné Mária néni április 17-én, kedden temetői látogatásra hívja
az érdeklődőket Farkasrétre, nemzetünk nagyjainak sírjaihoz. Találkozás a vasútállomás aulájában ¼ 8
és ½ 8 között. Várható érkezés 15.10-re. Az utazás költségéről és élelemről mindenki egyénileg gondoskodik. Kérés: aki tud, hozzon magával vékony nemzeti színű szalagot. Bővebb információt Mária néni a mai
napon a ½ 10-es szentmise után a közösségi teremben ad.
Templomunk a mai naptól ismét látogatható lesz napközben 9-től 17 óra között a hétfői nap kivételével.
Április 16. hétfő: Soubirous Szent Mária Bernadett szűz emléknapja.
Április 17. kedd: Temetőlátogatás Farkasrétre, közösségi program.
Április 20. péntek: Az esti a szentmise után csendes szentségimádást tartunk 19.15-ig.
Április 21. szombat: Szent Anzelm püspök és egyháztanító emléknapja. Este a szentmise után a Prohászka
Imaszövetség közös imádságra hívja a Testvéreket Prohászka püspök atya sírjához, új papi hivatásokért.
Április 22. Húsvét 4. vasárnapja. Jó Pásztor vasárnapja. Templomunk búcsú napja. melyről ünnepi
szentmise keretében emlékezünk meg. Ezen a napon egyházmegyei gyűjtést tartunk a Bodajki kegyhely
felújítására.
* * *
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.
Egyházközségünkben a gyermekek nyári tábora augusztus 21 – 27 között kerül megrendezésre Kőszegen. Jelentkezni a sekrestyében lehet. Alsó korhatár: általános iskola 1. osztálya.
Egy családnak szüksége lenne heverőre. Aki tud segíteni, kérjük, hívja a karitász vonalat: 06/30-3823-649.
Felajánlottak egy szürke színű nagyon jó minőségű íves íróasztalt, mely 2 részre szerelhető. Érdeklődni
szintén a karitász vonalon lehet.

JELES NAPOK
A FÖLD NAPJA
1970. április 22-én Denis Hayes amerikai egyetemi hallgató mozgalmat indított el a Föld védelmében. Azóta
a diákból az alternatív energiaforrások világhírű szakértője lett. Már mozgalmának megindításakor több
mint 25 millió amerikai állt mögé, ma pedig szinte az egész Földre kiterjed az általa kezdeményezett mozgalom. Ezernél több szervezet vesz részt benne. A föld napja célja, hogy tiltakozó akciókkal hívják fel a figyelmet a környezetvédelem fontosságára. Magyarországon 1990 óta rendezik meg.

Templomunk a zarándokok és urnalátogatók előtt április 15-től — hétfő kivételével — naponta 9-17 óráig tart
nyitva.

