Plébániai Hírlevél

8.30 óra (Bazita): Püspök atya szándékára
10 óra: + Magdolna és családtagok
18 óra: + Jolán és Károly szülők és nagyszülők
Az altemplom nagytakarítására október 12-én, szerdán 13 órakor
kerül sor. Szeretettel kérjük az altemplomban nyugvó elhunytak hozzátartozóinak segítségét!
Csütörtökön, október 13-án fatimai esténket Dr. Bogár Gáspár
nagykanizsai káplán vezeti. 16 órakor a fatimai rózsafüzért imádkozzuk
el, 17 órakor szentségimádási óra, 18 órakor pedig szentmise kezdődik. Mindenkit szeretettel várunk!
A jövő vasárnap délután 16 órától felnőtt zenés dicsőítés lesz a
plébániatemplomban.
Október a Szűzanyának szentelt hónap. Minden esti szentmise előtt
17 órától rózsafüzér-ájtatosságot végzünk.
A Deák tér 3. szám alatti kiállítóteremben Márton Áronról szóló kiállítás tekinthető meg november 7-ig. A részletekről a hirdetőtáláról
lehet tájékozódni.
A Szent Márton Jubileumi Évre készült Szentírásokat kaptunk a
Püspökségről, amelyet tetszőleges példányszámban ingyenesen el
lehet vinni az újságos asztalról. Egyúttal kérjük a Testvérek segítségét,
hogy a Szentírás minél többekhez eljuthasson.
A Martinus októberi száma az újságos asztalról vásárolható meg.
Ugyanitt található a Mária Rádió e havi programfüzete is.
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2016. október 9.
Évközi 28. vasárnap

Jubileumi evangélium
A Szent Márton Jubileumi Évre Lukács evangéliumát és az Apostolok cselekedeteit tartalmazó Szentírást jelentetett meg a Szombathelyi
Egyházmegye. Szeretnénk, hogy ez a szent szöveg minél többekhez
eljuthasson. A kiadványból ingyenesen lehet vinni az újságos asztalról.
Kérjük a Testvéreket, hogy segítsenek a kiadványt terjeszteni, s juttassanak el belőle ismerőseiknek és barátaiknak, akiknek talán máshogy
nincs lehetőségük hozzájutni. S ne feledkezzünk el betegeinkről sem!

Segítség, én nem tudok imádkozni!
Mennyire sokszor érezzük, mondjuk, látjuk ezt magunkkal vagy másokkal kapcsolatban! Hányszor kell egy nap imádkozni? Hány percig?
Mit mondjak? Üljek, álljak, térdeljek? Egyedül, a párommal, közösségben, templomban? Valószínűleg egyik kérdésre sincs rossz válasz: ha
imádkozunk, és mi annak szánjuk, akkor az már csak jó lehet. De ha
nem hiszed el, hogy ez mennyire egyszerű, akkor próbáld ki, hogy a
következő mondatkezdések közül legalább 3-at befejezel. Az már fohász. Ha többet is, az már ima.
•
•
•

Köszönöm Istenem…
Hálát adok Uram…
Örülök atyám, hogy…
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Jöjj, Szentlélek, és adj békét…
Istenem, megint kísértésbe estem, bűnös vagyok, hiszen…
Dicsőítelek téged Mennyei Atya…
Átadom Neked, Istenem a(z)….
Gyógyítsd be, Uram…
Segíts elfogadni…
Annyi mindent köszönhetek Neked, Istenem! Olyan jó, hogy…
Add meg Atyám…
Jézusom, köszönöm Neked, hogy…
Jöjj, Szentlélek, és áradj be az életembe, különösen is…
Vedd el tőlem Jézus…
Istenem, haragszom rád, nem értem, miért…
Szentlélek, segíts megérteni, hogy…
Istenem, legyél velem, amikor…
Köszönöm Uram, hogy megvédtél…
Áldd meg Istenem…
Változtasd meg az életemet, főleg…
Jézusom, te értem szenvedtél, segíts a szenvedéseimben, a kísértések legyőzésében, például…
Kérlek Szentlélek, bátoríts és erősíts, amikor…
Istenem, annyira szeretném, ha…
Uram, segíts, amikor elbukok, és megint…
Istenem, rég gondoltam Rád, pedig…
Jézusom, szeretnék úgy élni, ahogy Te mutattad, és…
Mennyei Atya, te úgy szeretsz, ahogy vagyok, még akkor is,
ha…
Hálás vagyok Uram minden ajándékodért: …
Istenem, nem bírom elfogadni, hogy…
Legyél te az Úr az életemen, irányíts…
Szentlélek, járd át a gondolataimat, taníts imádkozni, tisztítsd
meg a lelkem…

…ugye máris eszedbe jutott pár dolog? És hogy mi segíthet még? Nevek… időhatározók (tegnap, ma, stb.)… kérdőjelek… határozószók (na-

gyon, elképesztően, annyira, úgy, stb.)…
Könnyebb lett a lelked?
777blog.hu
Anyakönyvi hírek
Keresztelés
Horváth Dániel Sándor: 2016. október 2.
Bódis Balázs Márk: 2016. október 2.
Mihályi Jázmin Mirjam: 2016. október 2.
Tóth-Payet Charlotte: 2016. október 8.
Isten hozta közösségünk új tagjait!
Temetés
Bertók Károlyné Török Ilona: 2016. október 4.
Nyugodjék békében!

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje
Október 10, hétfő, 7 óra: + Ferenc
Október 11, kedd, Szent XXIII. János pápa, 18 óra: + Emília és József
Október 12, szerda, 18 óra: + József férj, édesapa, nagyapa
Október 13, csütörtök,
12 óra: Ávár István temetési szentmiséje
18 óra: + Kálmán édesapa
Október 14, péntek, Szent I. Kallixtusz pápa és vértanú,
10.30 óra: Csapó Béla temetési szentmiséje
18 óra: + Lajos édesapa és nagyszülők
Október 15, szombat, Avilai Szent Teréz szűz és egyháztanító, 7
óra: + Beteg édesanyáért
Október 16, Évközi 29. vasárnap
7 óra: + Édesanya és Annák

