EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI
Május 6. Húsvét 6. vasárnapja. Az Édesanyák ünnepe. A katolikus tömegtájékoztatás világnapja. A ½ 8as szentmise után rózsafüzér titokcserére kerül sor a kápolnában.
Május 7. hétfő: Boldog Gizella emléknapja. Karitász csoportunk 17 órakor tartja összejövetelét a plébánián.
Május 10. csütörtök: Ezen a napon, a régi „Áldozócsütörtök” napján 17 és 19 óra között a Székesfehérvári
Egyházmegye minden templomában, - így nálunk is - szentségimádást tartanak egyházmegyénk lelki
megújulásáért, papi és szerzetesi hivatásokért, a családokért. A Prohászka Baráti Kör az esti szentmise
után tartja összejövetelét a plébánián.
Május 11. péntek: Boldog Salkaházi Sára szűz és vértanú emléknapja. A Jézus Szíve templomban a reggel 7 órai szentmisétől folytatódik a 24 órás szentségimádás. Nálunk este a szentmisét követően csendes
szentségimádást tartunk a kápolnában.
Május 12. szombat: Karitász csoportunk 8-14 óra között tartja tavaszi ruhavásárát a közösségi teremben. Mindenkit szeretettel várnak. Jó minőségű ruhák, cipők gyermek, felnőtt méretben is megtalálhatók a
kínálatban. 17 órakor Érd-Óvárosban ünnepi szentmise keretében emlékezik meg Spányi Antal püspök az
egyházmegye papságával Bogner Mária Margit vizitációs nővér halálának évfordulójáról. Ezután imádkoznak a nővér sírjánál boldoggá avatásáért.
Május 13. vasárnap. Urunk Mennybemenetelének fő ünnepe. A ½ 10 es szentmisében járulnak első áldozáshoz azok a gyermekek, akik itt nálunk készültek fel a szentségi Jézussal való első találkozásukra.
Imádkozzunk értük, hogy ez a találkozás egy folyamatos kapcsolat lehessen számukra. Ezen a vasárnapon a
szentmisék után Hack András seregélyesi gazda saját termesztésű burgonyáját (piros héjú, B típusú)
árusítja 70 Ft/kg áron a parkolóban.
* * *
Május 13-án, vasárnap a szentmisék után Hack András seregélyesi gazda saját termesztésű burgonyáját
(piros héjú, B típusú) árusítja 70 Ft/kg áron a parkolóban.
Május hónapban hétköznapokon 17.45-től a Lorettói litániát imádkozzuk a kápolnában.
A Szent Mónika Közösségek Országos találkozója Bátaszéken a Nagyboldogasszony templomban kerül
megrendezésre 2018. május 19-én. Plébániánk Szent Mónika közössége külön buszt szervez a rendezvényre. Indulás reggel 7 órakor a Prohászka templom parkolójából, az utazás ára 2000 Ft. Jelentkezni lehet
Bozai Gábornénál a 70/242 2724 telefonszámon.
Egyházközségünkben a gyermekek nyári tábora augusztus 21 – 27 között kerül megrendezésre Kőszegen. Jelentkezni a sekrestyében lehet. Alsó korhatár: általános iskola 1. osztálya.
Felajánlottak egy Samsung televíziót. Érdeklődni a karitász vonalon lehet: 30-3823-649.

Templomunk április 15-től nyitva tart a zarándokok és
urnalátogatók előtt.
Kedd - szombat 9-17-ig.
Vasárnap 9-12-ig

