
A Mindszenty gimnáziumba pályaválasztási tájékoztatóra hívják a 8. 

osztályos diákokat és szüleiket november 30-án. 15.30-tól interaktív 

nyelvi foglalkozásokra, majd 16.30-tól az intézményt bemutató tájé-

koztatóra várják szeretettel az érdeklődőket. 

December 3-án, szombaton lesz plébániánk rendhagyó egész na-

pos adventi családi lelkigyakorlata a Mindszenty iskolában a szombat-

helyi szociális testvérek vezetésével. Minden ezzel kapcsolatos infor-

máció a Hírlevélben található meg. 

December 4-én, vasárnap a délelőtti szentmisében Szent Borbálát 

is megünnepeljük. Délután 4 órától pedig a Pécsi Gospel Kórus ad 

ingyenes jótékonysági hangversenyt a Szent Márton Légió szervezé-

sében.  

Már tart a plébánia Karitász-csoportjának adventi adománygyűjté-

se. Ebben az évben tartós élelmiszerrel és játékokkal, valamint pénz-

adománnyal lehet segíteni plébániánk rászoruló családjait. Az adomá-

nyokat a templomban lehet leadni december 18-ig. 

A jövő év első hét hónapjára szentmiseszándékokat a plébánia hi-

vatalban lehet előjegyeztetni.  

Adventben minden hétköznap és vasárnap hajnalban reggel 6 órá-

ra roráté szentmisére várjuk közösségünk tagjait, amely után minden 

reggel elimádkozzuk a reggeli dicséretet.  

Megérkezett plébániánk új, lapozható falinaptárja, amely 1400 Ft-

ba kerül. Megjött az új egyházmegyei kalendárium is, amely 790 Ft-ért 

vásárolható meg. 
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Plébániai Hírlevél  
 

2016. november 27. 
Advent 1. vasárnapja 

 
 

 

 

 

 

 

 

Adventi lelkigyakorlat jövő szombaton 

 

December 3-án, szombaton 

lesz plébániánk rendhagyó egész 

napos adventi családi lelkigyakor-

lata a Mindszenty iskolában a 

szombathelyi szociális testvérek 

vezetésével. A program 9.30 óra-

kor kezdődik és körülbelül 16 órá-

ig tart. A nap során közös és kor-

osztályos programokra egyaránt sor kerül. Az óvodások és az alsósok 

a nap bizonyos részein külön foglalkozáson vesznek részt, így a család 

minden tagját várjuk a közös együttlétre. A lelkigyakorlat során mind 

közösségi, mind pedig egyéni elmélyülésre nyílik lehetőség. 

Az adventi lelkigyakorlat ezen új formája azt a célt szolgálja, hogy 

tudjunk egy kicsivel több időt lelki dolgokra fordítani, s ráadásul ezt a 

család minden tagja közösen tehesse meg. Bár talán soknak tűnik egy 

egész napot kiszakítani a heti forgásból, mégis nagylelkűségre kérünk 

mindenkit, hogy plébániai közösségünk megtisztulva és felkészülve 

indulhasson neki az új egyházi évnek és a közelgő ünnepeknek.  

A lelkigyakorlatra érkezők segítségét kérjük az ebéhez, amelyet ba-

tyuból szeretnénk megoldani, vagyis mindenkit kérünk, hogy az ebéd-

hez szendviccsel, más étellel vagy süteménnyel szíveskedjék hozzájá-

rulni. Nagy szeretettel várunk mindenkit! 
 



A Mindszenty gimnázium információja 

 

 

Anyakönyvi hírek 
Keresztelés 

Lukács Luca: 2016. november 20. 

Török Olivér: 2016. november 20. 

Katona Hanna Eszter: 2016. november 20. 

Isten hozta közösségünk új tagjait! 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 
A heti szentmisék rendje  
November 28, hétfő, 6 óra: Püspök atya szándékára 

November 29, kedd, 6 óra: + Keresztszülők és rokonok  

November 30, szerda, Szent András apostol, 6 óra: + Munkatársak 

December 1, csütörtök, 6 óra: + Antal férj, édesapa, nagyapa, déd-

apa 

December 2, péntek, 6 óra: + Családtagok, rokonok, ismerősök 

December 3, szombat, Xavéri Szent Ferenc áldozópap, 6 óra: + 

László édesapa 

December 4, Advent 2. vasárnapja 

6 óra: + Szülők, nagyszülők és Jolán testvér 

8.30 óra (Bazita): Guth Nándor és felesége Kutasi Emília szülők 

és nagyszülők 

10 óra: + János férj, édesapa 

18 óra: + Margit és Ferenc szülők 

Ma délután 17 órától a Szent Mónika közösség tagjai a kápolnában 

találkoznak. Az esti szentmise után pedig vasárnap esti muzsikára vár-

juk a zenebarátokat. 

Az elmúlt vasárnap a Karitász javára 116.535 Ft-ot ajánlottak fel a 

Testvérek. Ennek 60 %-a, 69.920 Ft az Egyházmegyei Karitászhoz kerül, 

40 %-a, 46.615 Ft pedig a plébániai Karitászhoz. Köszönjük szépen az 

adományokat!  

November 29-én, kedden lesz plébániatemplomunk szentségimá-

dási napja, amely a hajnali szentmise után kezdődik és 17 órakor 

szentórával ér véget. Mindazok, akik fél, ill. egy óra csendes jelenlétet 

vállalnak a nap során, kérjük, hogy jelentkezzenek a sekrestyében! 


