Holnap, április 13-án fatimai esténk lesz, amelyet Nagy Péter atya,
gellénházi plébániai kormányzó vezet. 17 órakor szentségimádási óra
kezdődik, 18 órakor pedig a szentmise és a körmenet. Ezen a napon
reggel nincs szentmise.
A jövő vasárnap, április 19-én hangverseny lesz templomunkban az
esti szentmise után, amelyen a zeneiskola ifjú növendékei lépnek fel. A
belépés a hangversenyre ingyenes.
Újra várjuk azon párok jelentkezését a szentségi házasságra felkészítőre, akik már évek vagy évtizedek óta együtt élnek. Tájékoztató lap
a sekrestyében és a plébánia hivatalban kapható.
Elindult a 20 és 30 év közötti fiatal felnőttek közössége is. További
érdeklődőket is szívesen várunk a csütörtök este 7 órás találkozókra.
Szórólap az újságos asztalon található.
Fontos információ található az iskolai hitoktatással kapcsolatban az
újságos asztalra kihelyezett szórólapon azon diákok szüleinek, akiknek
gyermekei a következő tanévben 1-3 vagy 5-7. osztályba fognak járni.
A Miasszonyunk Időskorúak Otthona félállású gyógytornászt keres.
Jelentkezni lehet Dr. Marx Gyuláné otthonvezetőnél, az intézményben.
A Szent Család Óvoda tájékoztatja a szülőket, hogy az óvodai beíratás április 20-21-én lesz 8 és 17 óra között.
Családi imanapot szerveznek Szombathelyen április 18-án, szombaton. A részletek a hirdetőtáblán olvashatók.
A Martinus áprilisi száma az újságos asztalról vásárolható meg 170
Ft-ért. Megjelent plébániai magazinunknak, az Örömhírnek tavaszi
száma, amely ingyenesen elvihető az újságos asztalról.
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Plébániai Hírlevél
2015. április 12.
Húsvét 2. vasárnapja

Andocson vár ránk a Szűzanya!
Az alábbiakban a május 1-jei egyházmegyei zarándoklattal kapcsolatban találhatók információk.
Az andocsi plébánia lelkipásztora,
egyházközsége és a település önkormányzata nagy lelkesedéssel készül a
fogadásunkra.
Tervezett program:
7.20 óra: indulás a templomtól
10.00-ig érkezés, szentgyónások elvégzése
10.00 gyülekezés a szabadtéri oltárnál, énekpróba
10.30 püspöki szentmise
11.30 szünet: alkalom a találkozásra, beszélgetésre, hozott elemózsia megosztására, elfogyasztására
12.30 választható programok:
* gyónás, lelki beszélgetés
* szentségimádás a szabadtéri oltárnál
* egyéni ima a kegytemplomban
* keresztút járás (a kálvária domb kb. 1,5 km-re van a kegyhelytől,
így akik erre vállalkoznak, ők tényleg egy komoly utat tudnak bejárni.)
* Mária ruhák múzeumának megtekintése
15.00 májusi litánia
16.00 hazaindulás

Parkolás: Az 1100 lakost számláló településen nem tudunk leparkoltatni 1 helyre 50 buszt és gépkocsikat. Ezért a leadott létszámok
alapján fogjuk a buszokat az egyes parkolóhelyekre besorolni.
Amikor a buszok megérkeznek a falu közepén álló kegytemplomhoz, akkor a hívek kiszállítása után a két focipálya egyikére, vagy az
egyik közeli utcába fognak elmenni.
A program végeztével a buszok ismételten a kegytemplom elé jöhetnek, ahol a buszmegállókban tudják újra felvenni utasaikat.
A parkoltatásban rendőrök és polgárőrök állnak a hívek rendelkezésére.
Technikai információk: Illemhelyek a kolostorban (4db), zarándok
házban (8db) és mobil wc-k az udvaron.
Gyóntató helyek: templomban 2, templom folyosón 5 és szabadtéren 1-1 atyánál
Kegytárgyak vásárlása: A karitász termékeit és az egyházmegye kiadványait lehet megvásárolni, valamint a helyi kegytárgybolt is nyitva
lesz.
Aki tovább szeretne maradni 20 főnek van zarándokszállás kiépítve,
Boldogságos Szűz Mária, akit Andocs kegyhelyén különösen is tisztelünk, könyörögj érettünk!
Forrás: martinus.hu
Anyakönyvi hírek
Temetés
Nagyné Rózsás Margit: 2015. április 10.
Nyugodjék békében!
Sík Sándor: Az Andocsi Máriához
Koldusboton, törött mankón
Jövünk búcsút járni,
Szűzmáriás magyaroknak
Kopott unokái.
Éjfél van a Duna táján.

Magyaroknak éjszakáján
Nincs más, kivirrasszon.
Baráttalan, testvértelen,
Hozzád ver a veszedelem,
Boldogságos Asszony!

Megcsúfolták, megpöködték
Ami bennük szép volt,
Kilencfelé hasogatták,
Ami rajtunk ép volt;
Tépett testünk megtapossák,
Ragadozók ragadozzák
Édes-kevesünket,
Koporsónkat faragdálják.
– Eléd sírjuk, magyar árvák,
A mi keserünket.
Idegenek megnevetik
Drága magyar szónkat,
Idegentől kéregetjük
Kenyerünket, sónkat.
Magyar kezek szántogatnak,

Régi rögön új uraknak,
Néped hegye-völgyén.
Más arat, hol mi vetettünk.
Jövevények, szolgák lettünk
Úr-apáink földjén.
Boldogasszony, ezer évig
Édesanyánk voltál,
Eleink, ha hozzád sírtak,
Hozzájuk hajoltál:
Száz ostorral ostorozzon,
Csak ez egyért, Boldogasszony,
A jó Krisztust kérd meg:
Négy-víz-parton, három-hegyen
Mindörökké magyar legyen
A máriásének.
(Magyar búcsújárók éneke 1920-ban)

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A szertartások rendje:
Április 13, hétfő, 18 óra: Hálából a Szűzanya tiszteletére
Április 14, kedd, 18 óra: Püspök atya szándékára
Április 15, szerda, 18 óra: + Éva testvér
Április 16, csütörtök, Soubirous Szent Mária Bernadett szűz, 18 óra:
+ Szilárd
Április 17, péntek, 18 óra: + Nagyszülők
Április 18, szombat, 7 óra
Április 19, Húsvét 3. vasárnapja
7 óra: + Lajos, Anna, Tibor és Rozália
8.30 óra (Bazita): Dr. Cseke József áldozópap (+ 10. évf.)
10 óra: + + Szülők és nagyszülők
18 óra: + János, + Bocskor és Czigány szülők

