EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI
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 16. szerda: Nepomuki Szent János áldozópap és vértanú emléknapja.
Május 18. péntek: Szent I. János pápa és vértanú emléknapja. Az esti szentmise után 19.15-ig csendes
szentségimádást tartunk.
Május 19. szombat: Ezen a napon tartják a Szent Mónika Közösségek Országos találkozóját Bátaszéken,
melyre külön busz indul reggel 7 órakor a Prohászka templom parkolójából Az utazás ára 2000 Ft. Jelentkezni lehet: Bozai Gábornénál, telefonon: 70/242 – 2724
Május 20. Pünkösdvasárnap. A város fiataljait a templomunkban 10 30-kor kezdődő a szentmisében
bérmálja meg Spányi Antal megyés püspök atya. A szokásos ½ 10-es mise ezen a napon elmarad.
Május 21. Pünkösdhétfő. Idén a 13. Egyházmegyei nap a Bregyó Közi Ifjúsági Szabadidő Központban
kerül megrendezésre. A program 10 órakor püspöki szentmisével kezdődik, majd a fakultatív programok
közül lehet válogatni. A találkozó 15.30-kor kezdődő közös szentségimádással ér véget.
* * *
A mai napon 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.
Tájékoztatjuk a kedves testvéreket, hogy május 27.-től változik a gyóntatás rendje. A keddi gyóntatások megszűnnek, viszont vasárnaponként nálunk ½ 8 és 8 óra között, Maroshegyen pedig ½ 11-11-ig fog
gyóntatni Rajmund atya.
Egyházközségünkben a gyermekek nyári tábora augusztus 21 – 27 között kerül megrendezésre Kőszegen. Jelentkezni a sekrestyében lehet. Alsó korhatár: általános iskola 1. osztálya.
Kérjük a kedves híveket, és minden jószándékú embert, hogy ne feledkezzen el nyilatkozni személyi jövedelemadójának 1%+1%-áról.

A Katolikus Egyház technikai száma továbbra is: 0011

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

