Plébániai Hírlevél

Október 29, Évközi 30. vasárnap
7 óra: + Magdolna és János szülők
8.30 óra (Bazita): Lukács Jenőné édesanya
10 óra: + Férj
18 óra: + Anna feleség, édesanya

2017. október 22.
Évközi 29. vasárnap

A mai vasárnap a püspöki konferencia rendelkezése szerint a
missziók javára gyűjtjük a perselyadományokat.
Nemzeti ünnepünkön, október 23-án, ökumenikus istentisztelet
lesz az evangélikus templomban délután 3 órakor.
Az altemplom ünnepek előtti nagytakarítására október 25-én,
szerdán 13 órától kerül sor. Szeretettel kérjük az altemplomban nyugvó elhunytak hozzátartozóinak segítségét!
A jövő vasárnap a délelőtti szentmisére szeretettel várjuk az óvodásokat és családtagjaikat! 17 órától a Szent Mónika közösség tagjai
találkoznak, az esti szentmise után pedig vasárnap esti muzsikára várjuk a Testvéreket, amelyen a 25 éves Canterina kórus lép majd fel.
Már lehet jelentkezni a december 16-i szombathelyi Brenner János zarándoklatra. Délelőtt a püspöki szentmisén veszünk részt, azt
követően pedig a Brenner János életéről szóló musicalt tekintjük meg.
A zarándoklatra a plébánia hivatalban lehet jelentkezni a 2500 Ft-os
díj befizetésével.
Az Adoremus novemberi száma átvehető a sekrestyében. Az Egyházmegye egylapos falinaptára pedig az újságos asztalról vásárolható
meg 40 Ft-ért.
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A Missziós Rózsafüzérről
A Missziós Rózsafüzér annyiban különbözik a mindennapi
rózsafüzértől, hogy az egyes tizedek végzésekor egy-egy földrész
missziójáért is imádkozunk. A Missziós Rózsafüzér "sokszínű"
szemeiben a világot sokszínűségében is egységes alkotásként
ábrázolja.
Missziós Vasárnapi üzenetében (2003-ban) Szent II. János Pál pápa
összekapcsolta a rózsafüzér imádkozását a misszióval: imamisszió elmélkedés Krisztusról Mária által.
A Missziós Rózsafüzért 1951. februárjában vezette be Fulton J.
Sheen érsek, aki abban az időben a Pápai Missziós Művek országos
igazgatója volt az USA-ban.
Az öt tized mindegyike más színű, hogy az öt földrészt jelképezze.
A Missziós Rózsafüzér minden tizede eszünkbe juttat egy-egy olyan
területet, ahol az Egyház evangelizációs misszióját teljesíti:
SÁRGA - a felkelő nap fényét, Ázsiát
KÉK - Ausztrália és a Csendes-óceán szigeteit körülölelő óceánt,
FEHÉR - Európát szimbolizálja, a Szentatya székhelyét,
PIROS - eszünkbe juttatja a hit tüzét, melyet a misszionáriusok
Amerikába vittek,
ZÖLD - Afrika őserdeit és szavannáit.
Csak akkor lesz béke a földön, ha a szívek megváltoznak. Mire
befejezzük a Missziós Rózsafüzért, átöleltük az összes földrészt, összes
embert az imánkban.”

Önkénteseket keresünk!
Az elmúlt heti hírlevélben közzétettük azokat az első szolgálati területeket, ahol önkéntesek jelentkezését várjuk plébániai szolgálatra.
Még továbbra is várjuk a jelentkezőket e két szolgálati területen. Minden egyéb részlet a szolgálatokkal kapcsolatban az elmúlt heti hírlevélben olvasható.
1. számú szolgálat: banki szállítás: olyan segítőket keresünk, akik
2-3 hetente szívesen vállalják, hogy az összegyűlt érméket a bankba
szállítják. Olyan önkéntesek jelentkezését várjuk, akik autóval rendelkeznek, illetve tudnak kisebb súlyokat emelni.
2. számú szolgálat: Olyan segítőket keresünk, akik szívesen eljönnek a hétköznap reggeli temetési szentmisékre, s részvételükkel segítik a gyászolókat, hogy mikor kell állni vagy ülni, s az énekekbe is bekapcsolódnak. Ezeket a segítőket arra kérjük, hogy ne a leghátsó sorba üljenek, hanem oda, ahol a gyászolók láthatják is őket, valamint
hogy példájukkal bátran segítsék a gyászolókat (pl. a szentmise megfelelő részeinél akkor is álljanak fel, ha más rajtuk kívül nem teszi ezt).
A temetési szentmisék időpontjairól a heti hírlevélből lehet értesülni.
Minden szolgálatra a plébánia hivatalban lehet jelentkezni.
papaimisszio.hu

Anyakönyvi hírek
Keresztelés
Kaj Krisztián: 2017. október 21.
Kaj Diána Róza: 2017. október 21.
Isten hozta közösségünk új tagjait!
Temetés
Pesti László Sándor: 2017. október 16.
Nyugodjék békében!

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje:
Október 23 hétfő, Kapisztrán Szent János áldozópap, 7 óra: + Mihályok és + Terézia
Október 24, kedd, Claret Szent Antal Mária püspök, 18 óra: + Károly édesapa
Október 25, szerda, Szent Mór püspök, 18 óra: + Irén és Gábor szülők, nagyszülők
Október 26, csütörtök
10.30 óra: Csapó Béláné Molnár Ida temetési szentmiséje
18 óra: + Édesanya
Október 27, péntek, 18 óra: Hálából
Október 28, szombat, Szent Simon és Szent Júdás Tádé apostolok,
7 óra: + József

