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2015. október 18.
MEGHÍVÓ
18-a az emberkereskedelem elleni küzdelem világnapja,
missziós vasárnap. A 15 órai misében az emberkereskedelem
áldozataiért imádkozunk a templomunkban. Szent Jozefín Bakhita védőszentje az emberkereskedelem áldozatainak és azoknak, akik az emberkereskedelem ellen dolgoznak. Könyörögjünk! Istenünk, aki Szent Josephine Bakhitát a megalázó rabszolgaság sorából, Krisztus jegyeseként istengyermeki méltóságra emelted, hallgasd meg könyörgésünket! Josephine példája
nyomán, mi is szüntelenül sugározzuk szeretetünket a megfeszített Úr Jézus felé és állhatatosak maradjunk az irgalmasságban,
és fedhetetlenek a könyörületességben, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Szent Josephine Bakhita, könyörögj érettünk!
BIZALOM AZ IRGALMAS ISTENBEN
Előadássorozat a templomban az irgalmasság évére készülve:
1.) 2015. október 26. hétfőn, a 17 órás szentmise után
Bartha Angéla szociális testvér:
Irgalom, hűség és megtérés a Bibliában
2.) november 26-án, a 17 órás szentmise után
Kránitz Mihály teológia tanár
Irgalmasság a keresztény testvéregyházak felé
3.) december 28-án, a 17 órás szentmise után
Ábrahám Béla szalézi tartományfőnök,
Don Bosco, az irgalmasság szentje
4.) 2016. január 25-én, a 17 órás szentmise után
Hofher József jezsuita szerzetes
A megbocsátás mint az irgalmasság útja
(Megbocsátani Istennek, magamnak és a felebarátnak)
Elérhetőség: www.jozsefvaros.plebania.hu Tel: 06 1 313 6313
A további előadásokat folyamatosan hirdetjük.
EGY MÁSIK MEGHÍVÁS
"Jöjjetek hozzám mind, akik fáradtak vagytok és terhet hordoztok, és én felüdítelek titeket.” (Mt 11,28)
Kedves családok, házaspárok, családokat szerető paptestvérek,
szerzetesek és szerzetesnők, és mindnyájan, akik a család és az
élet mellett álltok! Szeretettel hívlak mindnyájatokat XXII. Családkongresszusunkra, amely 2015. november 12-étől 14-ig lesz
Máriabesnyőn, a Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Házban.
(2100 Gödöllő-Máriabesnyő, Kapucinusok tere 3).
Gyakran halljuk, hogy a társadalom családokból épül fel, a család a társadalom legkisebb, de nélkülözhetetlen alap-egysége.
Mégsem kap a család jelentőségéhez mérhető támogatást, maguk a családok sem mindig tudnak megküzdeni a rájuk váró feladatokkal. Ha pedig a küzdelembe belefáradnak, és a harcot kilátástalannak látva feladják, a család szétesik, ezzel szétesik a
társadalom alapja is. Nem csoda, ha sok család, szülők, nagyszülők, rokonok úgy érzik, hogy elviselhetetlen teher nehezedik
rájuk. Hozzájuk szól: Jöjjetek hozzám, én felüdítelek titeket.
XXII. Családkongresszusunkon a család és a társadalom közötti
kapcsolatokról szeretnénk együtt gondolkodni, és mottóul ezt a
jézusi mondást választottuk, mert ez mutat irányt mindazoknak,
akik a család és a társadalom sikeres együttműködésén fáradoznak. Jelentkezni az online jelentkezési felületen:
http://katcsal.hu/component/visforms/?view=visforms&id=3
vagy a mellékelt jelentkezési lap (a Meghívó 2. oldala) kitöltésével és visszaküldésével lehet. Határidő 2015. november 2.
Bíró László tábori püspök, az MKPK családreferense

