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AZ ELSŐ PÜNKÖSD ÉS A MOSTANI
Az elmúlt héten valami hivatalos Egy-két értelmező kiegészítés után,
dologban jártam a városban, és kérdeztem őket én is, és ők is mondamikor hazaértem a plébániára úgy ták, hogy jöttek a Mária-szoborhoz.
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most is, MáNéhány mondatban próbálták elma- ria köré gyűlnek a gyermekek, főgyarázni nekik, hogy ki vagyok. ként így májusban.

HIRDETÉS
 A jövőhéten, 20-án, csütörtökön, 17:00 órakor, a januárban elmaradt ökumenikus imahét összevont egyszeri alkalma meg lesz
tartva az Avasi Ref. templomban. A négy egyház püspökének és
a Miskolc Belvárosi templomok lelkipásztorainak közös imádsága mellett, Ternyák Csaba érsek úr tart igehirdetést. Minden egyházközségből 10 személyt hívnak, és engednek. Szeretnénk kérni,
hogy a Mindszenti egyházközség képviselőtestületéből 10 fő vegyen részt az ökumenikus alkalmon. Csak azokat engedik be, akik
feliratkoznak.
 Jövőhéten Pénteken du. 5 órakor a bérmálkozók számára vizsga
lesz és próba.
 Szombaton reggel 9 órától szintén próba és gyóntatás a bérmálkozóknak, szüleiknek és bérmaszülőeiknek.
 Vasárnap délután 4 órakor Ternyák Csaba érsek atya megbérmálja a fiatalokat. Kérjük a kedves híveket, hogy vasárnap a szokásos
szentmisékre jöjjenek, a bérmálási szentmisét hagyjuk meg a
bérmálkozóknak és hozzátartozóiknak.
 Közeledik az adóbevallás ideje. Május 20-ig dönthetnek adójuk
2x1%-áról. Kérjük, az egyiket adják a Magyar Katolikus Egyháznak, technikai száma: 0011. A másikat a Mindszenti Kolping Családnak!
 Pénteken (14-én) meghalt Kostyál László atya, Rátka és Tállya
plébánosa, 65 éves volt. Ágyban találták meghalva. Imádkozzunk
egyházmegyénkért, mert az utóbbi hónapokban sok, még szolgálatban levő lelkipásztor hunyt el!
 Idén is tartunk nyári hittantábort, a járványügyi szabályoknak
megfelelően. Ideje: 2021. július 5. (hétfő) – július 9. (péntek).
Helyszín: Abádszalók, Kolping-ház. Alsó korhatár: befejezett általános iskola 3. osztálya. Kisebb testvér jöhet, ha a nagyobb testvér vállalja! Jelentkezési lap a hitoktatóktól, a sekrestyében vagy
az irodában kérhető. Jelentkezési határidő: 2021. június 13. vasárnap, amikor is 15:00 órakor szülői értekezletet tartunk a táborozó gyerekek szülei részére, a Millenniumi Teremben.

