Szentségimádás és közbenjáró imádság lesz az esti szentmise után
kedden, október 25-én.
A templom és környékének, valamint a plébániai központ rendbetételéhez kérjük a Testvérek segítségét október 29-én, szombaton 9
órától. A tél beállta előtt ekkor szeretnénk elvégezni a kinti munkákat.
Minden apró segítséget előre is hálásan köszönünk.
A jövő vasárnap a 10 órai szentmisére különleges módon is várjuk
az óvodásokat családtagjaikkal együtt.
Szintén a jövő vasárnap 17 órakor a Szent Mónika közösség tagjai
találkoznak a kápolnában. Az esti szentmise után pedig vasárnap esti
muzsikára várjuk a zenebarátokat.
Már előre jelezzük, hogy a Szent Márton Légió filmvetítésre várja az
érdeklődőket november 5-én, szombaton 17 órára a Mindszenty iskolába, amelyen a Ha Isten is úgy akarja című vígjátékot lehet megtekinteni. Ingyenes belépőjegyek a plébánia hivatalban igényelhetők.
Örömmel jelentjük a Testvéreknek, hogy az altemplomban elkészült
az új ambó, valamint húsvéti gyertya állvány. Az új ambó megáldására
november 2-án, a reggeli szentmisében kerül sor.
A Deák tér 3. szám alatti kiállítóteremben Márton Áronról szóló kiállítás tekinthető meg november 7-ig. A részletekről a hirdetőtáláról
lehet tájékozódni.
Az Adoremus novemberi számát az előfizetők a sekrestyében vehetik át.
Az Egyházmegye által kiadott kis Szentírás tetszőleges példányszámban ingyenesen elvihető az újságos asztalról.
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Évközi 30. vasárnap

Várjuk az óvodásokat is szentmisére!
Minden hónap utolsó vasárnapján
különleges módon is várjuk az óvodásokat és családtagjaikat a 10 órai
szentmisére. E szentmiséken a gyerekek számára a székek előtt biztosítunk
külön helyet, ahol könnyen figyelemmel kísérhetik a szentmisét. A szentbeszéd pedig ezen alkalmakon elsősorban nekik fog szólni. A szentmiséken
óvónénik is segíteni fognak majd a
gyerekeknek. Szeretettel várjuk közösségünk apró tagjait is a közös
ünneplésekre!

Imacsoport
Tovább szépül az altemplom
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A héten tovább szépült az altemplom liturgikus tere. Elkészült
ugyanis az új ambó, amely Isten igéjének méltó hirdetését teszi lehetővé, valamint egy húsvéti gyertya tartót is készíttettünk, hiszen a temetési szentmiséken a húsvéti gyertya a feltámadt Üdvözítőt jelképezi.
Így méltó és szép módon fejeződik ki e szép szimbólum is. Mindezeket a Testvérek adományaiból tudtuk elkészíteni, így köszöntünk most

is mindenki felé szól, akik imádsággal és anyagi adományaikkal folyamatosan támogatják közösségünket!
Az új ambó megáldására november 2-án, Halottak napján a reggel
7 órai szentmisében kerül sor, amely szentmise az elmúlt évek hagyományait követve az altemplomban lesz.

Anyakönyvi hírek
Keresztelés
Gönye Janka: 2016. október 16.
Koczor Barna: 2016. október 16.
Kovács Máté: 2016. október 16.
Isten hozta közösségünk új tagjait!

Templom körüli munkákhoz kérünk segítséget
A tél beállta, valamint az ünnepek előtt szeretnénk a templom és a
plébániai központ környékét rendbe tenni. Ehhez a munkához kérjük a
Testvérek segítségét október 29-én, szombaton 9 órától. Ha valaki
csak rövidebb időt tud erre szánni, természetesen azt is hálásan fogadjuk. Templomunk mindnyájunk közös büszkesége. Az pedig, hogy
milyen, s milyen a környezete, saját hitünkről tanúskodik. Ezért is számítunk mindazokra, akiknek fontos templomunk, hogy a máskor nehezebben elvégezhető munkálatokat most el tudjuk végezni. Minden
segítséget előre is hálásan köszönünk!
A Szent Márton Légió filmvetítést szervez
A jótékony akcióiról ismert Szent Márton
Légió ezúttal filmvetítést szervez november
5-én, szombaton 17 órától a Mindszenty
iskolában. A Ha Isten is úgy akarja című
olasz vígjátékot nézhetjük meg, amely a
hivatás alakulásának és elfogadásának nehézségeit mutatja be a humor oldaláról. A
filmet a közelmúltban mutatták be a mozik,
ezért DVD-n még nem kapható. A Szent
Márton Légió a forgalmazó különleges engedélyével mutatja be a filmet. A film megtekintése mindenki számára ingyenes. Ingyenes belépőjegyek a plébánia hivatalban igényelhetők. A helyszínen a Légió számára lehet
majd adományt felajánlani.

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje
Október 24, hétfő, Claret Szent Antal Mária püspök, 7 óra: Püspök
atya szándékára
Október 25, kedd, Szent Mór püspök
10.30 óra: Tóth László temetési szentmiséje
18 óra: Ott és Simon család + tagjai
Október 26, szerda, 18 óra: Ünneplő házaspár
Október 27, csütörtök, 18 óra: + Magdolna és József szülők
Október 28, péntek, Szent Simon és Szent Júdás Tádé apostolok
8 óra: Farkas József temetési szentmiséje
18 óra: + Gyula férj, édesapa, nagyapa
Október 29, szombat, 7 óra: Élő és + családtagok
Október 30, Évközi 31. vasárnap
7 óra: + Gizella és Antal szülők és + nagyszülők
8.30 óra (Bazita): + Lukács szülők és nagyszülők
10 óra: + János és Erzsébet szülők
18 óra: + Erzsébet feleség, édesanya, + keresztszülők és szülők
A mai vasárnap perselygyűjtését a missziók javára ajánljuk fel.
Újra indulnak a családi délutánok plébániánkon. Ma délután 3 órára
várjuk az általános iskolásokat szüleikkel együtt a plébániai központ
közösségi termébe.
Szintén ma délután 3 órakor ökumenikus istentisztelet lesz a református templomban a nemzeti ünnep alkalmából.

