EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI
Június 10. Évközi 10. Vasárnap. A Jézus Szíve templom búcsúnapja.
Június 11. hétfő: Szent Barnabás apostol emléknapja.
Június 13. szerda: Páduai Szent Antal áldozópap és egyháztanító emléknapja.
Június 14. csütörtök: Este a szentmise után a Prohászka Baráti Kör tartja összejövetelét a plébánián.
Június 15. péntek: Árpád – házi Boldog Jolán szerzetesnő emléknapja.
Június 17. Évközi 11. Vasárnap. Gyónási lehetőség nálunk ½ 9-9-ig, Maroshegyen ½ 11-11-ig lesz ezen a
napon.
* * *
Június hónapban hétköznapokon 17.45-től a kápolnában a Jézus Szíve litániát imádkozzuk.
Kedves Testvérek! Ebben az évben is szeretnénk segítséget adni nehezebb élethelyzetben levő családjainknak a gyermekeik nyaraltatásához, így most is a Testvérek támogatását kérjük. Aki teheti és támogatja
ezt a kezdeményezést, kérjük, adományát szíveskedjék a Karitász feliratú perselybe tenni. Előre is köszönünk minden támogatást. A gyűjtés június 17-ig fog tartani. Egyben kérjük, a családokat szíveskedjenek
kitölteni a támogatáshoz szükséges adatlapot, melyet hátul megtalálhatnak az asztalon. Ennek leadási határideje szintén június 17. Köszönjük szépen.

JELES NAPOK
Az 1956. évi forradalom és szabadságharc vértanúi 1958. június 16-ai kivégzésének, valamint a szovjet csapatok 1991. júniusi kivonulásának emlékére tartjuk A FÜGGETLEN MAGYARORSZÁG NAPJÁt.
1989. június 16-án mintegy negyedmillió ember vett részt Nagy Imre, Gimes Miklós Losonczy Géza, Maléter Pál, Szilágyi József és a forradalom ismeretlen szabadságharcosának ünnepélyes újratemetésén. A többórás szertartást az egész ország figyelemmel kísérte a tévé képernyőin. A Történelmi Igazságtétel Bizottság
által, de az egész ellenzék támogatásával rendezett gyászünnepség a Kádár-rendszer – s az egész szovjet
tömb – összeomlásának szimbólumává vált.
Az utolsó szovjet katona 1991. június 19-én hagyta el a hazánkat, amellyel közel fél évszázad után helyreállt
az ország függetlensége.
JÚNIUS HARMADIK VASÁRNAPJA – APÁK NAPJA
Az Egyesült Államokban kezdeményezték először az apák megünneplését a század elején. A nyugat-virginai
Fairmont templomában 1908 júliusában tisztelegtek először az apák előtt, majd 1909-ben a megemlékezés
túllépte a templom kapuit. 1972-ben Richard Nixon amerikai elnök kezdeményezésére törvénybe iktatták
megünneplését. Ma már a világ számos helyén minden év júniusának harmadik vasárnapján köszöntik a
gyermekek édesapjukat. Az APÁK NAPJA magyarországi meghonosítására 1994-ben a Borsod megyei
United Way indított mozgalmat Miskolcon.

