A Szent Anna nagymama közösség teadélutánra várja az érdeklődőket február 23-án, kedden 16 órára a Szent Család Óvodába. A délután vendége Kajos Lászlóné lesz.
Kertvárosban a jövő vasárnap, Bazitán pedig két hét múlva minden
szentmise után rövid tájékoztatót tartunk plébániánk anyagi helyzetéről.
A jövő vasárnap délután 3 órára várjuk családi délutánra az általános iskolásokat és szüleiket a plébániai központ közösségi termébe.
17 órakor pedig a Szent Mónika közösség tagjai találkoznak a kápolnában.
A plébánia Karitász-csoportjának nagyböjti adománygyűjtése március 13-ig tart, amely során tartós élelmiszer- és pénzadományokat
gyűjtenek a plébánia területén élő rászorulók javára. Részletek az elmúlt heti Hírlevélben találhatók.
A Szentatya kérésnek megfelelően március 4-én és 5-én megszervezzük a 24 óra az Úrért elnevezésű rendezvényt, amikor templomunk
24 órán keresztül nyitva lesz az imádkozni vágyók előtt. Kérjük a plébánia közösségeit, hogy a nap során egy-egy órás közös imádságot
vállaljanak, illetve szervezzenek a plébániai közösség számára. A részletek és a nap pontos programja a Hírlevélben olvasható.
A Mária Magdolna Plébánia zarándoklatot szervez október 22 és 28
között Padova, Loreto, Lanciano, San Giovanni Rotondo, Pietrelcina,
Manopello, Nurcia, Cascia és Assisi útvonalon. A részletek a hirdetőtáblán találhatók, érdeklődni és jelentkezni a Mária Magdolna Plébánián lehet.
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Plébániai Hírlevél
2016. február 21.
Nagyböjt 2. vasárnapja

24 óra az Úrért
Ferenc pápa kezdeményezésére plébániánkon is megszervezzük a
24 óra az Úrért elnevezésű rendezvényt, amely nagyböjt idején minden katolikust arra hív, visszatérjen az Úrhoz és jelentősebb időt töltsön el vele. Március 4-én, péntek 17 órától március 5-én, szombat 17
óráig templomunk folyamatosan nyitva tart, s különböző programokkal várja az imádkozni és elmélyülni vágyókat. A nap során egyaránt
lehetőség nyílik a közösségi imára és az egyéni elcsendesedésre is.
Mindenekelőtt plébániánk közösségeit kérjük, hogy vállaljanak a
nap során egy-egy órát, amikor a közös imádságot vezetik a plébánia
közössége számára. A fennmaradó helyekre egyéni jelentkezőket várunk, akik csendes jelenlétükkel garantálják a folyamatos imádságot.
Az éjszakai órákra férfiak jelentkezését is várjuk, akik segítenek majd a
templom és az imádkozók biztonságára felügyelni.
A jelen állapot szerint a program a következő:
Március 4. péntek
17 óra: Karitász-keresztút
18 óra: szentmise
19 óra: A családos közösség imaórája
20 óra: Film: Passió (Mel Gibson filmje)
22 óra: szentségimádás kezdete
Március 5. szombat
5 óra: fatimai rózsafüzér

6 óra: hajnali szentmise
7 óra: szentségimádás
16 óra: bűnbánati liturgia és szentgyónási lehetőség
17 óra: az imanap zárása
A program a közösségi imaórákkal hamarosan kiegészül. Annak ellenére, hogy ez a szombat munkanap, nagy szeretettel várjuk az imádkozni
vágyókat, hogy 24 órát az Úrral legyünk!

Szórólap 2016 – Még le nem fedett utcák
Plébániai szórólapunk terjesztésében még a következő utcákban várjuk a Testvérek segítségét:
Apáczai Csere János tér, Azáleás utca, Cinke utca páros oldala 2. és 4.
sz. kivételével, Goldmark Károly utca, Hajnal utca, Izzó utca, Jászai Mari
utca, Lépcsősor utca, Stromfeld Aurél utca

A keresztvetés 21 jelentése – 5. rész
18. Krisztus katonáinak valljuk magunkat. Szphragisznak nevezték a
parancsnok nevét is, amelyet katonái bőrébe tetováltak. A keresztény
ember pásztoraként követi Krisztust, ennyiben juhhoz hasonlítható – de
nem birkához! Krisztus katonáivá kell lennünk. Mint Szent Pál írja: „Öltsétek fel az Isten fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és
mindent legyőzve megtarthassátok állásaitokat. … Tegyétek fel az üdvösség sisakját, és ragadjátok meg a Lélek kardját, vagyis az Isten szavát.” (Ef
6, 13–17)
19. Elriasztja a gonoszt. A keresztvetés a sátán elleni küzdelem egyik
fegyvere. Egy középkori prédikátor, Aelfric szerint „csodálatosan hadonászhat az ember a kezével, ám áldás nem származik belőle, hacsak nem
vet keresztet. Ha azonban keresztet vet, a gonosz csakhamar megrémül a
győzelmes jel láttán.” Egy másik, Aranyszájú Szent Jánosnak tulajdonított
mondás szerint pedig a keresztvetés hatására a démonok „elrepülnek”,
mert „úgy félnek tőle, mintha bottal vernék őket”.
Forrás: párKatt.hu (Forrás: catholicexchange.com)

Anyakönyvi hírek
Keresztelés
Handler Barnabás: 2016. február 14.
Isten hozta közösségünk új tagját!
Temetés
Pankasz Károly: 2016. február 19.
Nyugodjék békében!
INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A szentmisék rendje
Február 22, hétfő, Szent Péter apostol székfoglalása, 7 óra: Püspök
atya szándékára
Február 23, kedd
12.15 óra: Varga Irén temetési szentmiséje
18 óra: + Anna és Gyula szülők
Február 24, szerda, Szent Mátyás apostol
6 óra: A Vörös család élő és + tagjai
13 óra (Bazita): Balla Gábor temetési szentmiséje
Február 25, csütörtök, 18 óra: + József férj, nagyapa és szülei
Február 26, péntek, 18 óra: + József és Julianna szülők
Február 27, szombat, 6 óra
Február 28, Nagyböjt 3. vasárnapja
7 óra: A Segítő Szűzanya tiszteletére
8.30 óra (Bazita): Püspök atya szándékára
10 óra: + Emília és szülei
18 óra: A Nagy és a Németh család + tagjai
Ma délután zenés dicsőítés lesz a plébániatemplomban 16 órától.
Plébániánk katekumenjének reddíció szertartása kedden, február 23án lesz az esti szentmisében. Szeretettel várjuk a Testvéreket, hogy imádsággal kísérjük készületét! A szentmise után szentségimádás és közbenjáró imádság lesz.
Iskolára felkészítő foglalkozásra várják a nagycsoportos óvodásokat és
szüleiket a Mindszenty iskolába február 22-én, hétfőn, fél 5-től. A részletes programról a kihelyezett plakátról tájékozódhatnak az érdeklődők.
A Szent Család Óvoda nyílt délutánra várja a leendő kiscsoportos óvodásokat szüleikkel együtt február 23-án, kedden, 17 órától.

