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  Pünkösd

 HÍREK, PROGRAMOK

egészen a szívünkig hatolhat! A Szentlélek Úristen 
ma is munkálkodik hát!

Munkálkodik, mert ma is vannak Péterek, aki elő-
állnak és hirdetik az igét. S itt ne csak lelkészekre gon-
doljunk, hanem mindazokra az emberekre is, akik 
bátran vállalják a hitüket, megvallják Istenbe vetett 
bizodalmukat tetteikkel és szavaikkal egyaránt. Mi 
magunk is sokszor vagyunk, s lehetünk ilyen hitvallók, 
amikor felsegítjük az elesettet, Isten szeretetét sugá-
rozzuk szeretetünkkel, mely nem kínozni akar, hanem 
erőt adni, ha békéltetünk viszályok szítása helyett, 
adunk abból amink van azoknak, akik talán a leg-
nagyobb nélkülözések között élnek. 

S nemcsak bizonyságtévők vannak, hanem olya-
nok is, akiknek van szemük – s meglátják mindezeket. 

Van fülük, hogy meghallják az Istenről elhangzó sza-
vakat – s ezekre reagálnak. Megkérdezik, hogy mit 
tehetnek, s tudnak és akarnak is cselekedni! S mind-
ez a Szentlélek munkája!

Vajon mi feltettük már a kérdést: Atyámfiai, vajon 
mi mit tegyünk? Nem mondhatjuk azt, hogy nekünk 
ezt már nem kell feltennünk, hiszen Péter válasza 
ránk nem érvényes. 

Éljünk és cselekedjünk hát ennek a tudatában!
Ámen

Pünkösdi Ünnepi alkalmunk
2013.05.19.;   08.30. órakor Úrvacsorával egybe-

kötött ünnepi Istentiszteletet tartunk a templomban.

Május 23. csütörtök: 10 órától 14 óráig tartózkodik Szolnokon, a Belvárosi Nagytemp-
lomban Don Bosco Szent János világot járó ereklyéje. A szentről való megemlékezés 
csúcspontja a délben kezdődő püspöki szentmise.
Május 26. vasárnap: 10 órakor kezdődik a szandaszőlősi Szent Orbán búcsú.
Június 16. 11 órai szentmisében elsőáldozás Rákóczifalván
Június 23. Egyházközségi közösségi nap a rákóczifalvi templomban és plébánián. (Ezen a napon délután lesz 
a vasárnapi szentmise. Bővebb információ a hirdetőtáblán lesz.)
Július és augusztus hónapban nem tartunk kedden és pénteken szentmisét, hanem csak vasárnap 11 órakor, 
ill. csütörtökönként este 6-tól 7-ig szentségimádásra (csendes imaalkalomra) és igeliturgiára várunk mindenkit.
Szeptember 15. vasárnap: Rákóczifalvai búcsú. Vendég: Dr. Seregély István nyugalmazott egri érsek.

Várhatóan 2013. május 23. után már elérhető honlapunkon a KTZVE végleges LEADER Intézkedési Terve, 
a kapcsolódó formanyomtatványok (projekt adatlap, kitöltési útmutató stb.) valamint a HBB eljárásrend, 
mely a LEADER pályázatok benyújtási rendjét, illetve a Helyi Bíráló Bizottság üléseinek időpontját, a benyúj-
tási határnapokat és az egyéb kapcsolódó fontos információkat tartalmazza. 

Felhívjuk minden leendő pályázó figyelmét arra, hogy a nyilvánosan elérhető dokumentumokat alapo-
san tanulmányozza pályázási szándék esetén, s kérjük, hogy a KTZVE HBB eljárásrend szerint nyújtsák be 
projekt adatlapjaikat. 

Tanácsadással, segítséggel állunk szíves rendelkezésükre! Kérdés esetén e-mail címünk: ktzve1@gmail.com
LEADER pályázatot az egyes mezőgazdasági és agár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele ese-

tén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint, 
az elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül 
kell benyújtani az MVH-hoz 2013. június 17-én 08:00 órától forráskimerülésig, legkésőbb 2013. augusztus 31. 
18:00 óráig. (A benyújtás pontos menete a vonatkozó LEADER rendeletben, illetve a HBB eljárásrendben 
szerepel.)

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket arra, hogy a projekt adatlapok mellé tagsági igazolást szükséges 
benyújtani helyben működő (a szolnoki kistérség területén), területfejlesztési, és/vagy településfejlesztési, 
és/vagy vidékfejlesztési, és/vagy gazdaságfejlesztési, és/vagy természetvédelmi, és/vagy környezetvédel-
mi tevékenységű Civil Törvény alapján működő szakmai szervezeti tagságról.        KTZVE munkaszervezete

KTZVE HÍREK
Rövidesen benyújthatóak a 2013. évi LEADER pályázatok


