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A Hit Éve

OKTÓBER
A
RÓZSAFÜZÉR
HÓNAPJA: Ezért októberben minden nap az
esti 6 órai szentmisék előtt, negyed 6-kor,
együtt
imádkozzuk
a
rózsafüzért
egyházunkért és hazánkért.
MISSZIÓS VASÁRNAP van ma,
vasárnap, október 20-án. Ezen a napon az
egyetemes egyház legfőbb küldetéséről, az
evangélium hirdetésének kötelességéről és
feladatáról, a misszióról elmélkedünk. Az
Egyház kéri a híveket, hogy imádkozzanak a
misszióért, és lehetőségük szerint anyagilag is
támogassák.
GYŰJTÉS A MISSZIÓK JAVÁRA:
Ma, vasárnap, október 20-án, az ország
katolikus templomaiban gyűjtést tartanak a
missziók
javára.
Templomunkban
a
szentmisék után a kijáratoknál gyűjtjük az
adományokat, amelyeket előre is hálásan
köszönünk. A missziós gyűjtés miatt ebben a
hónapban a „harmadik vasárnapi” gyűjtés
elmarad.
TÁRSADALMI HITTAN: Bodó Károly
atya következő társadalmi hittanórája október
21-én, hétfőn este 7 órakor lesz a kistemplom
irodájában.
JÉZUS SZÍVE ÉV: Plébániánk 2013.
október 4-től lelki megújulási évet hirdetett
meg. Ez kilenc egymást követő elsőpénteki
szentmisén való részvételből, szentségekhez
járulásból álló lelki zarándokút, melynek
célja a Jézussal való személyes találkozás.
Jézus Szíve plébániaként a Jézus Szíve
tisztelet felelevenítése segít mindnyájunkat,

Évközi 29. Vasárnap
hogy Jézushoz és –Őrá figyelve – egymáshoz
is közelebb kerüljünk .A Jézus Szíve Év
nyitó
szentmiséje
október
4-én,
elsőpénteken volt.
Gábor atya levelét teljes terjedelemben
elolvashatják a kedves Hívek az ingyenes
asztalon
található
szórólapon,
ill.
honlapunkon is.
JÉZUS SZÍVE ÉV – REGGELI
SZENTSÉGIMÁDÁS: Köszönjük, hogy a
HIT évében kezdeményezett családlátogatásmissziót kérésünkre szeretettel támogatták a
kedves Hívek, imájukkal, felajánlásukkal.
Most a Jézus Szíve Évben „belső
missziónkért”, plébániánk lelki megújulásáért
kérjük
imáikat.
Egy-egy
reggeli
szentségimádást is felajánlhatunk erre a
szándékra. Aki ezt szívesen teszi, kérjük
iratkozzon fel az ingyenes asztalra kihelyezett
lapra. Itt egy tájékoztatót is találhatunk
minderről.
KÉPVISELŐTESTÜLETI
VÁLASZTÁS: Ebben az évben új
képviselőtestületet választunk. Az eddigi
jelöltek bemutatkozó levelét a kórus alatti
táblán olvashatják. Kérjük a kedves Híveket,
hogy további jelöltek ajánlásával segítsék a
választást!
HITTANOS
KIRÁNDULÁS:
Előzetesen hirdetjük, hogy október 26-án,
jövő szombaton a hittanosok
által
szervezett kirándulás lesz alsós-felsős
gyermekek részére. Találkozó reggel 8 órakor
a nagytemplom előtt, visszaérkezés ugyanide
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18 óra körül. Lesz sok játék, különleges
számháború, izgalmas sziklák és szép kilátás
– a jó társaság és a vidámság garantált!
Részletek a templom hátuljában kihelyezett
plakátokon és az ingyenes asztalon található
szórólapokon. Minden alsós- és felsős
gyermeket nagy szeretettel várunk!
JÓTÉKONYSÁGI KONCERT: Jövő
szombaton, október 26-án, jótékonysági
koncert lesz a nagytemplomban este 7 órakor
KÖNYVISMERTETÉS:
Első
alkalommal jövő vasárnap, október 27-én
beszélgetünk az egyháztörténelem vitatott
kérdéseiről (pl. Júdás evangélium, katarok,
templomosok, boszorkányok, inkvizíció)
Michael Hesemann: Sötét alakok című
munkája alapján. Szeretettel várjuk az
érdeklődőket (fiatalokat is!) a torony
földszintjén 16-tól 18 óráig.
KÖNYVTÁRI HÍR: Alacoque Szent
Margitnak, a Jézus Szíve tisztelet nagy
terjesztőjének
életéről
szóló
könyv
kikölcsönözhető. Könyvárunk nyitva tartási
rendje a Heti Hírlevél alján olvasható.
ÚJ MINISTRÁNSOK jelentkezését
várjuk! Azokat a gyerekeket, akik szívesen
részt vállalnának az oltár szolgálatában.
Kérjük, hogy jelentkezzenek a vasárnapi
nagytemplomi 9 órai szentmise után a
sekrestyében Gábor atyánál vagy Zsoltnál, a
ministránsok vezetőjénél.
TEMPLOMUNK KÓRUSA szeptember
12-én kezdte el éves munkáját. A próbákat
minden héten, szerdán este 19-tól 21-ig
tartják
a
plébánia
földszinti
előadótermében. Szeretettel várnak új
jelentkezőket.
Jelentkezés
a
próbák
alkalmával Fekete Andrea karnagynál.
NYUGDÍJAS KLUB: Legközelebbi,
összejövetel november 6-án, szerdán, lesz 10től 12 óráig a torony földszintjén. Együtt
lenni jó!
2014-ES
FALINAPTÁR:
Különös
tekintettel a mai Missziós vasárnapra,
hirdetjük, hogy a Pápai Missziós Művek
2014-es falinaptára kapható a sekrestyében
400.- Ft-os áron. A naptár megvásárlásával
ezúttal nagy szegénységben élő kenyai
gyermekek étkeztetését támogathatjuk.
TERMELŐI PIAC: Az október 23-i
ünnepre való tekintettel jövő héten szerda

helyett kedden, október 22-én lesz a szokásos
termelői piac.
A HIT ÉVE
ISTENES VERSEK
Ady Endre
Az Úr érkezése
Mikor elhagytak,
Mikor a lelkem roskadozva vittem,
Csöndesen és váratlanul
Átölelt az Isten.
Nem harsonával,
Hanem jött néma, igaz öleléssel,
Nem jött szép, tüzes nappalon,
De háborús éjjel.
És megvakultak
Hiú szemeim. Meghalt ifjúságom,
De őt, a fényest, nagyszerűt,
Mindörökre látom.
HÉTEN LESZ
Szerdán: Kapisztrán Szt. János áldozópap e.
Pénteken: Szt. Mór püspök emléknapja.
KERESZTELÉS TEMPLOMUNKBAN
Oltvai Anna (X. 27.)
HÁZASSÁGKÖTÉS
TEMPLOMUNKBAN
Bibó András – Opor Ágota (X.26.)
SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT
Október 24-én, csütörtökön este 6 órakor
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI:
Vasárnap: Kiv 17,8-13; 2Tim 3,14-4,2;
Lk 18,1-8
Hétfő: Róm 4,20-25; Lk 12,13-21
Kedd: Róm 5,12.15b.17-19.20b-21; Lk
12,35-38
Szerda: Róm 6,12-18; Lk 12,39-48
Csütörtök: Róm 6,19-23; Lk 12,49-53
Péntek: Róm 7,18-25a; Lk 12,54-59
Szombat: Róm 8,1-11; Lk 13,1-9
Vasárnap: Sir 35,15b-17.20-22a; 2Tim 4,68.16-18; Lk 18,9-14

