A zsombói Kisboldogasszony Plébánia hírlevele – 2020. május 10.
SZOMBAT
máj. 9.
VASÁRNAP
máj. 10.

18.00
11.00
18.00

KEDD
máj.12.

Szentmise
HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA
A Kura család élő és +tagjai
és egy beteg gyógyulásáért
Engesztelő imaóra

HÚSVÉT UTÁN EGY KISGYERMEKTŐL
8.00

Szentmise

CSÜTÖRTÖK
máj. 14.

18.00

Igeliturgia

SZOMBAT
máj. 16.

18.00

Szentmise

11.00
18.00

HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA
Szentmise
Engesztelő imaóra

VASÁRNAP
máj. 17.

imádkozzunk. Tehát mi a sok-sok tapasztalás,
átértékelés mellett, ezt is pozitívumként tudjuk be
ebben a vírusos helyzetben. Szép estét!”
– (Egy édesanya)

A SZENTMISÉK ÚJRA NYILVÁNOSAK 
(Bárányt kellett készíteni pattogatott kukorica fölhasználásával. Utána írta ezt.) „Nagyon jó volt! És még
a maradék pattogatott kukoricát meg is lehetett enni.
Köszönjük szépen!”
– (Bence)

Egyházmegyénkben május 9-én, szombaton estétől
újra lehet nyilvános, a nép részvételével bemutatott
szentmiséket
tartani.
A
templom
előtt
kézfertőtlenítésre lesz lehetőség.
A 65 év fölöttiek nincsenek „eltiltva”, de lehetőleg
maradjanak otthon. A szentmisén való kötelezettség
alóli fölmentés továbbra is érvényben van mindenki
számára. Szentmisén a szájmaszk használata kötelező.
Arra kérjük a testvéreket, hogy ideiglenesen a 60 év
alattiak lehetőleg a szombat este 6 órás szentmisére
jöjjenek, a 60 év felettiek pedig a szokásos, vasárnap
11 órás szentmisén vegyenek részt, amennyiben ez
lehetséges. Már a szombati misén is a vasárnapi
szentírási részeket vesszük, vasárnapinak számít.
Az általános feloldozás megadása is lehetséges, akár a
szentmise bűnbánati részében is a jelenlevőknek. A
béke jele továbbra is a fejhajtás legyen. Perselyezés ne
a szokott módon, hanem a bejárat közelében
elhelyezett perselybe történjen. Az áldoztatás csak egy
szín alatt és kézbe történhet. A védőtávolságot
lehetőleg mindenütt tartsuk be.
– (István atya)

 A bérmálást főpásztorunk az őszi időszakra, egy
később meghatározandó időpontra halasztotta.
 Az elsőáldozás időpontját későbbre halasztjuk.
 A nyári hittanos tábor időpontjának kijelölésével
várunk, figyelve az országos helyzet alakulását.

HITTANOS ÉLET – OTTHON ÉS AZ INTERNETEN

KÖSZÖNET

„Kedves Mónika néni!
Csatolunk pár fotót a heti munkáról. Imádkoztunk,
beszélgettünk az anyagról. …
Amit még szeretnénk megosztani őszintén veled, az az,
hogy amúgy mi eddig nem imádkoztunk evés előtt.
Amióta ez a rendszer kialakult és délben az asztalhoz
ülünk, kislányom mindig ránk szól, hogy akkor először

Pénteken megkértem egy fiatalt, hogy segítsen
szombaton a hírlevelet kézbesíteni azok címére (kb.
30-an), akik nem használnak internetet. Rögtön
elvállalta. Csak utána esett le nekem a tantusz, hogy 2
nappal később, hétfőn érettségizni fog. Megcsodáltam
nagylelkűségét, hogy kevés idejéből is szánt a közösség szolgálatára.
– (I.a.)
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