A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége szervez előadást november 24-én,
csütörtökön 16.30 órakor a Mindszenty iskolában: Tanuljunk-e a tengerentúl
egyházától? Fejlődés, krízis és válaszok: kanadai helyzetkép címmel. Mindenkit szeretettel várnak.
Pénteken kivételesen nincs hivatali szolgálat a plébánia hivatalban.
A jövő vasárnap, Advent 1. vasárnapján elkezdődik az új egyházi év. Adventben minden hétköznap és vasárnap hajnalban reggel 6 órára roráté
szentmisére várjuk közösségünk tagjait, amely után minden reggel elimádkozzuk a reggeli dicséretet. Ebben az évben is szerdán és szombaton lesznek
a gyertyás szentmisék. Az advent végén idén is szerény ajándékkal kedveskedünk azoknak, akik az összes hajnali szentmisén részt vettek.
A jövő vasárnap a délelőtti szentmisére különleges módon is várjuk az
óvodásokat és családtagjaikat. Ebben a szentmisében fogjuk megáldani az
adventi koszorúkat, amelyeket a szentmise előtt a templomi koszorú környékén lehet elhelyezni. Adventi koszorú megáldás Bazitán is lesz.
A jövő vasárnap 17 órától a Szent Mónika közösség tagjai a kápolnában
találkoznak. Az esti szentmise után pedig vasárnap esti muzsikára várjuk a
zenebarátokat.
Már előre jelezzük, hogy november 29-én, kedden lesz plébániatemplomunk szentségimádási napja. Mindazok, akik fél. illetve egy óra csendes jelenlétet vállalnak a nap során, kérjük, hogy jelentkezzenek a sekrestyében!
Megérkezett plébániánk új, lapozható falinaptárja, amely 1400 Ft-ba kerül.
Megjött az új egyházmegyei kalendárium is, amely 790 Ft-ért vásárolható
meg.
Megjelent a plébánia magazinjának, az Örömhírnek új száma, amelyet az
újságos asztalról lehet felvenni. Ugyanott található meg az egyházmegyei
újság, a Martinus is, valamint a Mária Rádió e havi programfüzete.
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Programok az elkövetkező hetekben
November 21, hétfő, 17 óra: szentmisék előjegyzésének kezdete a plébánia hivatalban a 2017. januártól júliusig terjedő időszakra
November 23, szerda, 17 óra: előadás Ferenc pápa Amoris laetitia című
írásáról a családról a kápolnában
November 26, szombat, 14 óra: adventi koszorú kötés a kápolnában
November 27, vasárnap: kezdődnek a roráté szentmisék . Bazitán, valamint a 10 órai szentmisén a plébániatemplomban megáldjuk az adventi koszorúkat. A 10 órai szentmisére különleges módon is várjuk az óvodásokat és
családtagjaikat. 17 órakor a Szent Mónika közösség találkozik a kápolnában.
Az esti szentmise után vasárnap esti muzsika lesz.
November 29, kedd: a plébániatemplom szentségimádási napja 7 órától
18 óráig. Fél, illetve egy órás csendes imára a sekrestyében lehet feliratkozni.
December 3, szombat: plébániánk adventi családi lelkigyakorlata a Mindszenty iskolában a szombathelyi szociális testvérek vezetésével 9.30 és 16 óra
között. A gyerekfelügyeletről mi gondoskodunk.
December 4, vasárnap, 16 óra: A Pécsi Gospel Kórus jótékonysági hangversenye a plébániatemplomban a Szent Márton Légió javára
Adventi koszorú kötés
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November 26-án, szombaton 14 órától újra adventi koszorúk készítésére
biztosítunk lehetőséget a plébániatemplomban. A koszorúkötésre várjuk a
család minden tagját. A délután során különféle koszorúk elkészítésére nyílik
lehetőség. Sok eszközt és díszítő elemet fogunk mi is biztosítani, valamint
családonként egy-egy koszorúalapot is fel tudunk ajánlani. Lehetőség nyílik
lila és rózsaszín gyertyák vásárlására is 500 Ft-os áron.

Az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy sokan fogadják el meghívásunkat. Éppen ezért ebben az évben kérjük, hogy aki bármilyen a koszorúkötés során használt eszközzel rendelkezik, legyen szíves magával hozni, hogy
így meggyorsíthassuk a munkát. Saját használatra lehet hozni metszőollót,
drótvágót, ragasztópisztolyt, drótot, illetve bármilyen díszítő elemet. Aki több
koszorút szeretne készíteni, szalmaalapot is hozhat magával.
Az elkészített koszorúkat másnap délelőtt a szentmisén fogjuk megáldani.
Nagy szeretettel várunk mindenkit az adventi készülődésre!

Adventi adománygyűjtés
A mai nappal elkezdődik a plébánia Karitász-csoportjának adventi adománygyűjtése. Ebben az évben is tartós élelmiszerrel és játékokkal, valamint
pénzadománnyal lehet segíteni plébániánk rászoruló családjait. Az adományokat a templomban lehet leadni december 18-ig. A Karitász munkatársai
még az ünnepeke előtt el fogják juttatni az adományokat a címzettekhez.
Szent Márton szellemében most is számítunk közösségünk tagjainak nagylelkű támogatására.

Katolikus újságok előfizetése 2017-re
Várjuk azok jelentkezését, akik a jövő évre katolikus újságot szeretnének
előfizetni. Plébániánkon az Új ember, a Keresztény élet, a Képmás és az
Adoremus előfizetésére van lehetőség. Az előfizetők számára a sekrestyében
félretesszük a kiadványokat, amelyeket akkor is meg fognak kapni, ha rendkívüli módon máshová mennek szentmisére. A kiadványok árát tetszés szerint
lehet fizetni: évente, félévente, havonta, vagy akár minden számot különkülön. A többi kiadvány továbbra is az újságos asztalról vásárolható meg.
Nagyon bátorítjuk a Testvéreket a katolikus sajtó olvasására, amely szinte
az egyetlen hiteles információforrás hitünkkel kapcsolatban, segít a világ
dolgaira keresztény szempontból reagálni, valamint előfizetésünkkel támogatjuk is e kiadványok megjelenését, amelyek rendszerint más támogatásra
vagy nagy reklámbevételre nem számíthatnak. Talán kiadásaink szerény átrendezése már elegendő lehet ahhoz, hogy hetente vagy havonta megvásároljunk egy katolikus kiadványt.
Akik kiadványt szeretnének előfizetni, kérjük, hogy a hivatalban vagy a
sekrestyében jelentkezzenek.

Anyakönyvi hírek
Keresztelés
Horváth Petra: 2016. november 13.
Isten hozta közösségünk új tagját!
Temetés
Gergye-Tóth Margit: 2016. november 16.
Somogyi János: 2016. november 16.
Gergye Márta: 2016. november 16.
Somogyi János: 2016. november 16.
Jonácsik Gyula: 2016. november 16.
Nyugodjanak békében!
INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje
November 21, hétfő, Boldogságos Szűz Mária bemutatása a templomban,
7 óra: + Jenő, József, Zsuzsanna
November 22, kedd, Szent Cecília szűz és vértanú, 18 óra: + Nagyapa
November 23, szerda, Szent I. Kelemen pápa és vértanú; Szent Kolumbán
apát, 18 óra: + László, Tibor, Zsuzsanna
November 24, csütörtök, Dung-Lac Szent András áldozópap és társai vértanúk, 18 óra: + Gizella édesanya és Hompó család + tagjai
November 25, péntek, Alexandriai Szent Katalin szűz és vértanú, 18 óra: +
Piroska, Mária és Dezső
November 26, szombat, 7 óra: + László édesapa
November 27, Advent 1. vasárnapja
6 óra: + Mária és Sándor szülők
8.30 óra (Bazita):
10 óra: + Szülők és + Károly férj
18 óra: Sándor, Stárics és Beke család + tagjai
A mai vasárnap a Püspöki Konferencia előírása szerint a Karitász javára
gyűjtjük a perselyadományokat.
Ma délután 15 órától családi délutánra várjuk általános iskolásainkat családjaikkal együtt a plébániai központ közösségi termébe. 16 órától pedig a
gyerekek számára tartunk zenés dicsőítést a templomban.
Szintén ma délután 16 órától a Jézus Szíve Ferences Plébánia Karitász
csoportja szervez jótékonysági hangversenyt a ferences templomban.
Ferenc pápa: Amoris laetitia című írásáról tartunk előadást november 23án, szerdán 17 órától a kápolnában.

