Nagyboldogasszony ünnepe (2021. augusztus 15.)
1. Ma van Nagyboldogasszony, azaz Szűz Mária mennybevételének ünnepe.
2. A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye németségének ma
(vasárnap) este 18 órakor lesz a szokásos évi szentmiséje
a vaskúti templomban. Szeretettel várják erre a Főegyházmegye katolikus német nemzetiségű híveit.
3. Augusztus 20-án, pénteken Szent István király főünnepe
lesz. Ajánlott ünnep. Szentmisék reggel ¾ 8-kor és este 7
órakor lesznek. (Tehát délelőtt csak egy szentmise lesz!)
4. A Vodicai Búcsú idén augusztus 21-22-én, jövő hétvégén

lesz. Vasárnap az ünnepi nagymisét Marton Zsolt váci püspök úr celebrálja. További részletek a hiredtőtáblán…
5. Hirdetjük, hogy katolikus baba-mama klub indul a plébánián! A összejöveteleket keddenként 9 és 11 óra
között tartjuk. Az első alkalom szeptember 7-én lesz.
Szeretettel várjuk az anyukákat és a babákat, újszülöttől óvodás korig!
6. Tájékoztatjuk a híveket, hogy templomunk külső felújításának kiegészítő munkájaként kerülhet sor a templomtorony
ÓRALAPJAINAK felújítására, amelyre GYŰJTÉST hirdetünk! Szeretettel fogadjuk az adományokat!
7. A Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus szeptember 1112-i szombat esti (szentmise és körmenet) és vasárnapi
(pápai zárómise) programjára autóbuszt szervezünk a plébániáról. Költség 5.000 Ft. Jelentkezni a személyes adatokkal és
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az összeg befizetésével a plébánián lehet, minél előbb. Kérjük, a

már korábban jelentkezők is fizessék be a buszköltséget.
8. Szeptember 1-től 12-ig városunk érintésével a Duna mentén gyalogos zarándoklat indul az Eucharisztikus Kongresszusra. A résztvevők a 250 km-es távhoz saját belátásuk szerint csatlakozhatnak útközben és csak addig kell
menniük, ameddig szeretnének. Szállásokról az egyházmegye
gondoskodik. Költség nincs. További infó a Barátok plébániáján!

9. Hirdetjük, hogy augusztus 28-tól, vagyis két hét múlva
szombattól az esti szentmisék ismét ESTE 6 ÓRAKOR
KEZDŐDNEK templomunkban.
10. Két hét múlva szombaton, augusztus 28-án este 19 órakor nyárbúcsúztató hangversenyt ad templomunkban
Kály-Kullai Rita orgonaművész, a budai Szent Ferenc
Sebei templom orgonistája és Bán Annamária fuvolaművész. Mindenkit szeretettel várunk!
11. A szentmise záróéneke után az orgonazenei áhítatban Th.
Dubois: G-dúr Toccatája csendül fel.

