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Pünkösd
2019

HIRDETÉSEK
 

1. Ma Pünkösd napján a Szentlélek kiáradását ünnepli az Egyház. 

Kérjük, töltsön el minket is a Szentlélek:

értelem, a tanács, az 

istenfélelem ajándékaival.
 

 

2. A holnapi nap, liturgikus szempontból

rendelkezése alapján, 

emléknapja. Köznapi rendet tartunk, így 

lesz szentmise. 
 

 

3. Holnap, Szűz Máriának az Egyház anyjának emléknapján, 

Bíboros úr várja a családokat Máriaremetei kegytemplom 

kertjébe közös játékra, ünneplésre.
 

 

4. Csütörtökön a hónap 13. napja. Az esti szentmise mellett a 

déli Rosa Mistyca szentmisét szokott módon megtartjuk. 
 

 

5. Két hét múlva vasárnap Úr napja. A körmenet méltó 

megtartásához kérjük, hogy gyűjtsük a virágszirmokat.
 

 

6. Előre hirdetjük, hogy 

családos evezésre megyünk. Szeretettel látjuk a gyermekeket 

és szülőket. Előzetes jelentkezés

Tájékoztatót átvenni

plébános atyánál lehet.
 

 

7. A nyár végén aug. 17

hirdetünk, amire szintén Plébános atyánál lehet jelentkezni. 
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8. Előre hirdetjük, hogy templomi közösségünk tagját, 

Lindmayer Miklóst június 24-én, hétfőn, Székesfehérváron 

pappá szentelik. Erre közösen utazunk a déli pályaudvarról 

8.10-kor induló vonattal. A papszentelés után közös 

rózsafüzér tizedet imádkozunk érte. Első szentmiséjét 

templomunkban, június 28-án, pénteken este 6 órakor fogja 

bemutatni.  

 

9. Szintén előre hirdetjük, hogy templomunkból származó Gável 

Henrik atya idén ünnepli pappá szentelésének 25. 

évfordulóját. Ezüstmiséjét, szentelésének évfordulóján és 

helyszínén június 25-én, kedden este 6 órakor a Budapesti 

Szent István Bazilikában mutatja be, amelyre mindenkit 

szeretettel hív és vár. Esetlegesen kérdések ügyében Jácinta 

nővért a 06 30/ 4585659-es telefonszámon lehet keresni. 
 

10. A szomszédos óvoda átépítése miatt templomunk is 

fokozott porterhelésnek van kitéve, ezért kérünk mindenkit, 

gondosabban törölje meg a lábát az előtérben.  

  


