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1. Csak szombaton: A Pünkösd ELŐestéjére, azaz a ma esti
szentmise utánra tervezett Szentlélek hívó imaóra elmarad.

9. Az elsőáldozási fényképek elkészültek. A képek átvételének módjáról a 9-es mise után vagy a plébánián lehet érdeklődni.

2. Ma Pünkösd ünnepe van. A Szentlélek eljövetelének napja.

10. Az MKPK gyűjtést hirdet a Srí Lanka-i tragédia érintettjeinek megsegítésére. Részletek, számlaszám a hirdetőtáblán!

A 9 órai szentmisén közreműködik templomuk Szent Cecília Kórusa.
3. Pünkösdhétfőn reggel ¾ 8-kor és este 6 órakor tartunk szentmisét!

4. A „Szentségimádás iskolájának” következő alkalmát a héten, június 13-án, csütörtökön este 5 órakor tartjuk meg a
templomban! Részei a tanítás, szentségimádás és a szentmise
5. Jövő vasárnap, június 16-án tartjuk templomunkban a tanévzáró hálaadást azaz a Te Deumot a 9 órai szentmise keretében! Minden gyereket, tanulót szeretettel várunk!
6. Két hét múlva Úrnapja, Krisztus Szent Teste és Vére ünnepe
lesz. A 9 órai szentmise végén körmenetet tartunk a templom körül.

- Kérjük az elsőáldozó lányokat és a kisebb lányokat, hogy
Úrnapjára gyűjtsenek virágszirmokat kis kosarakba, amelyeket az Oltáriszentség előtt szórhatnak a körmenetben.
7.

Úrnapja előtti szombaton bekapcsolódunk az országosan
meghirdetett szentségimádásba. Ezért június 22-én, szombaton, az esti szentmise után 7 órától az altemplomban
imaórárát tartunk. Közösen imádkozva készülünk az Oltáriszentség ünnepére és a jövő évi Eukarisztikus Kongresszusra!

8. Hittanos nyári tábort szervezünk augusztus 5-től 10-ig, Zse-

lickisfaludon. Jelentkezni június 9-ig lehet a hitoktatóknál.
Harmadikostól nyolcadikos korig várjuk a jelentkezőket. A tábor költsége 25.000 Ft. Jelentkezéskor 10.000 Ft előleget kérünk.

11. A barátok templomában a Szent Antal Búcsú előestéjén
Méhes Balázs tiszakécskei orgonaművész és Hartmann
Domonkos gordonka szakos egyetemi hallgató adnak
hangversenyt. A hangverseny június 15-én, szombaton
19 órakor kezdődik, a belépés díjtalan, mindenkit szeretettel várnak!
12. A szentmise záróéneke után az orgonazenei áhítatban:
Johann Sebastian Bach: Jöjj Szentlélek Úristen kezdetű
pünkösdi korálfantáziája hangzik fel.

