Augusztus 9, Évközi 19. vasárnap
7 óra: + Teréz édesanya
8.30 óra (Bazita)
10 óra: + Hozzátartozók
18 óra: + Ferenc
A mai vasárnap – elsővasárnap lévén – az altemplomban készülő
mozaikra ajánljuk fel a perselyadományokat.
Ferenc pápának Az irgalmasság arca című pápai bulláját bemutató
előadás lesz templomunkban augusztus 4-én, kedden 17 órakor. Ezzel
a bullával hirdette meg a Szentatya az Irgalmasság szentévét, s határozza meg annak sarkalatos pontjait. Szeretettel várunk mindenkit, aki
a Szentatya e tanítását szeretné jobban megismerni!
Augusztus 6-án, elsőcsütörtökön 17 órától szentségimádási órát
tartunk a lelkipásztorokért és papi hivatásokért. Elsőpénteken, augusztus 7-én pedig szintén 17 órától a Karitász-csoport vár imaórára mindenkit.
Plébániai zarándoklatot hirdetünk Fatimába, Boldog Ferenc és Boldog Jácinta ereklyéinek átvételére. A zarándoklatot, amelyre november 9 és 13 között kerül sor, Dr. Veres András megyéspüspök vezeti.
Részletes írásos tájékoztató és információ a plébánia hivatalban és a
sekrestyében kapható. A jelentkezési határidő augusztus 9.
Közös plébániai kirándulást szervezünk a nemesapáti plébániával
augusztus 22-én, szombaton, amelyen az esztergomi bazilikát és környékét fogjuk megtekinteni. Az autóbusz reggel 6 órakor indul a
templomtól. Jelentkezni a 4000 Ft-os részvételi díj befizetésével a plébánia hivatalban, illetve a sekrestyében lehet.
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Két plébánia közös zarándoklata

A nemesapáti
plébániával közös zarándoklatot szervezünk
augusztus 22-én,
szombaton Esztergomba.
E
közös út célja a
plébániai közösségeink közötti egység erősítése, valamint hogy az elmúlt hónapokban kialakult személyes kapcsolatokat is tovább ápolhassuk. Éppen
ezért az útra egy közös autóbusszal indulunk.
A nap során megtekintjük a bazilikát, ahol szentmisét is mutatunk
be. Igény szerint megtekinthető a kupola, egyénileg pedig a kincstár
is. Rövid sétát is teszünk majd a Duna partján, aki pedig szeretné, a
határ túlsó oldaláról is lefényképezheti a szép panorámát.
A zarándoklat reggel 6 órakor indul a plébániatemplomtól és körülbelül este 8 óra körül érkezik vissza ugyanoda. Felszállási lehetőség
a Szent Család Óvodánál és a Kovács Károly téren is lesz.
A zarándoklatra a 4000 Ft-os részvételi díj egyidejű befizetésével a
plébánia hivatalban és a sekrestyében lehet jelentkezni. Szeretettel
várunk mindenkit erre a nyárzáró közös együttlétre!

Tegyük liturgiánkat még szebbé és kifejezőbbé!

Sokszor halljuk a kritikát,
hogy liturgiánk unalmas, s
benne mindig ugyanaz történik. Bár plébániánkon folytonosan törekszünk arra,
hogy liturgikus hagyományunk szépségét a maga
teljességében mutassuk be,
folyamatosan
tanulnunk,
illetve fejlődnünk kell, hogy
szépségeit a Jóisten dicsőségére és saját lelkünk javára
használhassuk fel.
Ezért adja meg Egyházunk a lehetőséget a szentmise egyes részeinél, hogy többféle változatot használva tudatosítsuk magunkban azon
imádságok értelmét, amelyeket imádkozunk. Az elmúlt időszakban a
szentmise kezdetén levő bűnbánati cselekmény változatait már megismertük. Most egy újabb helyen szeretnénk a jóváhagyott szövegeket
a gyakorlatba is átültetni. Ezeket a szövegeket a hétköznapi szentmiséken már használjuk, a mai naptól pedig a vasárnapi liturgiákon is
elkezdjük imádkozni, illetve énekelni.
A szentmisében az átváltoztatást követő akklamációnak három változata létezik, amelyek közül hétvégenként eddig csak egyet használtunk. Bár az imakönyvek is felsorolják a másik kettőt is, a teljesség
kedvéért szerepeljen itt együtt a három változat.
1. Íme, hitünk szent titka! Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel
valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
2. Íme, megváltásunk szent titka! Valahányszor esszük ezt a
kenyeret és iszunk ebből a kehelyből, halálodat hirdetjük,
Urunk, amíg el nem jössz.
3. Íme, üdvösségünk szent titka! Üdvözíts bennünket, világ
Megváltója, ki kereszted és feltámadásod által megmentettél minket!

E változatokban tehát mindig a celebráns mondata határozza meg
azt, hogy melyik választ adjuk. Figyeljünk tehát arra, hogy ő melyik
változatot kezdi el, s lehetőség szerint tanuljuk meg kívülről mindegyiket, hogy a szentmise szent történését tudatosan szemlélhessük!
Az elmúlt időszakban többeknek az is feltűnt, hogy egy kis zavart
okozott a szentmisén való egységes részvételünkben az, hogy nem
tisztáztuk egyértelműen, hogy a békeköszöntést követően, míg az
Isten Báránya éneket énekeljük, vajon álljon vagy üljön a hívő közösség. Sokszor még szentmiséről szentmisére is változott a résztvevők
testhelyzete. Most lehetőségünk nyílik arra, hogy ennek gyakorlatát is
egységesítsük, s kérjük a Testvéreket, hogy mostantól az Isten Báránya
éneklése alatt is mindannyian álljunk, készülve az Úr Jézus fogadására
a szentáldozásban.
Köszönjük a Testvérek segítségét és együttműködését liturgiánk
még szebbé és kifejezőbbé tétele érdekében!

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A szentmisék rendje
Augusztus 3, hétfő, 7 óra: + József és Mária szülők
Augusztus 4, kedd, Vianney Szent János Mária áldozópap, 18 óra: +
Édesanya
Augusztus 5, szerda, Havas Boldogasszony
13.30 óra: Farkas Margit temetési szentmiséje
18 óra: Hálából a Segítő Szűzanya tiszteletére
Augusztus 6, csütörtök, Urunk színeváltozása
8.30 óra: Borbély Dezső temetési szentmiséje
9.15 óra: Horváth Miklós temetési szentmiséje
18 óra: + Szülők és testvérek
Augusztus 7, péntek, Szent II. Szixtusz pápa és társai vértanúk;
Szent Kajetán áldozópap, 18 óra
Augusztus 8, szombat, Szent Domonkos áldozópap, 7 óra: Imre
gyógyulásáért és Elviráért

