Ebben a hónapban családos hittant is indítunk általános iskolások
és szüleik számára. A találkozók havonta egyszer lesznek, s interaktív
és játékos módon foglalkoztatjuk mind a gyerekeket, mind a szülőket.
Részletek a Hírlevélben találhatók.
Már lehet jelentkezni az októberi Kornéliusz-kurzusra, amelyre azokat várjuk, akik plébániai közösségeink életében vesznek, illetve szeretnének részt venni, s akik korábban már részt vettek Fülöp- vagy Új
élet kurzuson, illetve Szentlélek-szemináriumon. Írásos tájékoztató és
jelentkezési lap az újságos asztalon található.
Plébániánkon szeretnénk megújítani a Rózsafüzér Társulatot. Kérjük, hogy aki vállalja, hogy minden nap egy meghatározott tized rózsafüzért elimádkozik plébániánkért, szíveskedjék a hivatalban vagy a
sekrestyében feliratkozni. Kérjük, hogy a betegeket is tájékoztassák
erről a lehetőségről, hogy az imádságon keresztül be tudjanak kapcsolódni közösségünk életébe. Az új társulat október 1-jén indul, előtte szeptember 27-én, vasárnap a délelőtti szentmisében áldjuk meg a
társulati tagok rózsafüzéreit. Részletek az Örömhírben találhatók.
Az Örömhír őszi száma az újságos asztalon található meg. Megérkezett a Martinus, amely 170 Ft-ért, valamint a Képmás, amely 550 Ftért az újságos asztalról vásárolható meg.
Már előre jelezzük: szeptember 27-én, vasárnap a délelőtti szentmise után közösségi fényképet szeretnénk készíteni. Szeretettel várjuk
erre a különleges alkalomra a Testvéreket, hogy minél nagyobb számban szerepeljünk első közös fényképünkön!
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Családos hittan indul
Ebben a tanévben plébániánkon olyan foglalkozásokat szeretnénk
szervezni, amelyen a családok, elsősorban általános iskoláskorú gyerekek és szüleik közösen vehetnek részt. E hittan-foglalkozások havonta
egy délelőttöt vesznek igénybe, s több céljuk is van:
• olyan plébániai programot létrehozni, amelyen a családok
együtt vehetnek részt
• alkalmat teremteni arra, hogy az iskolai elméleti képzés mellett
hitünk gyakorlati oldalát is megismerjük, és megtanuljuk, hogyan kell keresztényként élni
• alkalmat találni, hogy együtt érezzük jól magunkat
• a gyerekeket és a felnőtteket együtt megismertetni plébániai
közösségünk életével, s ez által segíteni a döntést közösségünk
mellett
A havi találkozók több részből állnak majd:
• imádság: különböző imamódok megismerése, hogy ezek segítségével tudjuk észrevenni és megszólítani Jézust az életünkben
• tanítás: hitünk egy aspektusának gyakorlati és interaktív megismerése
• beszélgetés: lehetőség azok számára, akik szívesen megosztják
gondolataikat, kérdéseiket vagy gondjaikat
• játék vagy film: hogy a mulatság se maradjon ki
A családos hittan során három csoportban történik a foglalkozás:
alsósok, felsősök és szülők. Ez biztosítja azt, hogy mindenkivel az élet-

korának megfelelően tudjunk foglalkozni, s hogy senki ne unatkozzon.
E három csoport azonban közösen is vesz részt majd bizonyos részeken, illetve programokon.
A családos hittan dátumait a jövő héten hirdetjük, addig is azonban már jó előre készülni, s ennek alapján tervezni a családos programokat. Reméljük, hogy e kezdeményezésünket is örömmel fogadják
plébániánk családjai!
Anyakönyvi hírek
Keresztelés
Garai Borbála: 2015. augusztus 30.
Körmendy Ákos: 2015. augusztus 30.
Molnár Rebeka Roberta: 2015. augusztus 30.
Moukolo Kendra: 2015. augusztus 30.
Isten hozta közösségünk új tagjai!
Temetés
Vinkó László: 2015. szeptember 1.
Markó Béláné Németh Mária: 2015. szeptember 3.
Nyugodjanak békében!

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A szentmisék rendje
Szeptember 7, hétfő, Szent Márk, István és Menyhért áldozópapok,
7 óra
Szeptember 8, kedd, Szűz Mária születése, 18 óra: + Valéria és János
szülők
Szeptember 9, szerda, Claver Szent Péter áldozópap, 18 óra: + Mária édesanya
Szeptember 10, csütörtök
9.15 óra: Furdi Józsefné Horváth Julianna temetési szentmiséje
18 óra: + István és felesége Ida

Szeptember 11, péntek, 18 óra: A Vécsei és Kámán család + tagjai
Szeptember 12, szombat, Szűz Mária szent neve, 7 óra: + Nagyszülők és nagynéni
Szeptember 13, Évközi 24. vasárnap
7 óra
8.30 óra (Bazita): + Kámán János férj és édesapa (+ 1. évf.)
10 óra: + Vilmos és Erzsébet szülők, Gyula és Ferenc testvérek
és + István
18 óra: + Sarolta és József szülők
A mai vasárnap az altemplomban készülő mozaikra gyűjtjük a perselyadományokat.
Szeptember 8-án, kedden a Szűzanya születésnapját ünnepeljük. Az
esti szentmise előtt 17 órától a Szent Anna nagymama közösség szeretettel vár mindenkit imaórára.
A jövő vasárnap fatimai esténket Bognár István atya, gutorföldei
plébános vezeti. 16 órától a fatimai rózsafüzért imádkozzuk, 17 órától
szentségimádási óra, 18 órakor pedig szentmise és körmenet lesz.
Szeretettel várunk mindenkit!
Közösségünk otthonukhoz kötött tagjait szeretnénk meglátogatni,
szeptember 15-én és 16-án, kedden és szerdán, hogy őszi szentgyónásukat el tudják végezni. A betegek, idősek és kismamák hozzátartozóit kérjük, hogy családtagjaikat jelentsék be a plébánia hivatalban
vagy a sekrestyében!
A tanév eleji szentgyónások elvégzésére a plébániatemplomban
szeptember 20-án, vasárnap délután 5 órától külön lehetőséget biztosítunk, amelyre várjuk a hittanosokat családtagjaikkal együtt.
Bérmálásra felkészítő csoport indul a középiskolások számára szeptember 22-én, kedden. Már bérmálkozott középiskolások és egyetemisták számára is szervezünk hittancsoportot. Az első találkozó szeptember 23-án, szerdán lesz. Azon felnőttek, akik nincsenek megkeresztelve, illetve nem voltak elsőáldozók vagy bérmálkozók, már jelentkezhetnek a katekumenátusra. A katekumenátus szeptember 22én, kedden este indul. Minden képzésről írásos tájékoztatót és jelentkezési lapot a hivatalban és a sekrestyében lehet kérni.

