November 1-jén, 16.30 órakor ökumenikus imádság lesz a Göcseji
úti temetőben.
Másnap, halottak napján reggel 7 órakor és este 6 órakor van
szentmise az altemplomban. Az ünnepekhez kötődően teljes búcsút is
lehet nyerni, amelyet a tisztítóhelyen levő lelkek javára is fel lehet
ajánlani. Ennek feltételei: kegyelem állapota, szentáldozás és imádság
a szentatya szándékára, valamint november 1 és 8 között temetőlátogatás és ott imádság a meghaltakért, vagy pedig halottak napján egy
templom vagy kápolna meglátogatása és imádság, valamint a szokásos feltételek.
Elsőpénteken, november 3-án, 17 órától a Karitász csoport vár
mindenkit imaórára. Elsőszombaton, november 4-én, reggel 6 órától a
fatimai rózsafüzért imádkozzuk el.
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.
Plébániánk 12 hetes Biblia-kurzust indít A nagy terv címmel, amely
a Biblia otthoni napi imádkozását és magyarázatát tűzi ki céljául, lehetőség szerint heti egy kiscsoportos találkozóval kiegészítve. A programról bővebb információ a Hírlevélben olvasható. A programhoz
szükséges munkaanyagot november 8-ig lehet megrendelni.
Az Egyházmegye egylapos falinaptára az újságos asztalról vásárolható meg 40 Ft-ért.
Honlap
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Hírlevél

Imacsoport
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Évközi 30. vasárnap

A nagy terv – 12 hetes Biblia-kurzus
Plébániánk is elindítja az Angliában létrehozott bibliaolvasó
programot, hogy közösségünk tagjai jobban értsék a Szentírást, illetve
megismerjék Istent, aki az üdvösségtörténet eseményei által
nyilatkoztatja ki magát. Hosszú távon talán még egy állandó
bibliaolvasó csoportot is kialakulhat ebből a kezdeményezésből.
Hogyan működik? Minden résztvevőnek kell, hogy legyen saját
munkafüzete, melyhez DVD is tartozik. Van 12 téma és mindegyik tartalmaz egy sor fontos elemet.
1. Mindegyik téma azzal kezdődik, hogy elolvasod az aktuális témáról szóló áttekintést.
2. Utána megnézzük a következő kb. 15 perces videót, amelyet a
DVD-n található.
3. Minden témához tartozik 6 napi elmélkedés két vagy három hozzátartozó igerésszel, amelyen imádságosan mérlegelhetsz, és egy-két
kérdés, amely segít neked, hogy ki tudjon bontakozni számodra a
szentírási részben rejlő kihívás.
4. Ezt követi egy javaslat arra, hogy hogyan éld meg az adott témát
a mindennapokban, és egy heti nagyolvasmány azok számára, akik
szeretnének még bővebben olvasni a témáról.
5. Oszd meg a gondolataidat a heti kiscsoportos találkozón. Ha
megosztasz valamit másokkal, az segít, hogy az adott dolog még jobban meggyökerezzen az életedben, és segít másoknak is növekedni
lelkiekben. Lehet, hogy nem vagy hozzászokva az effajta megosztás-

hoz, de rájössz majd, hogy ez igen gyümölcsöző. Miközben megosztod a saját izgalmas felfedezéseidet, sokat gazdagodsz a többiek
meglátásaival.
A programot november második felében indítjuk el. Az érdeklődők
a jelentkezéskor rögtön jelezhetik is, hogy melyik kiscsoport munkájában szeretnének részt venni. Kiscsoportos lehetőséget minden napszakban igyekszünk biztosítani, hogy senkinek ne kelljen lemaradnia
róla, vagyis délelőtt, délután és este is lesz lehetőség a csoportos beszélgetésre. Figyelem! Maga a program tehát minden napos szentírásolvasást és imádságot irányoz elő 12 héten keresztül, nem csupán
a kiscsoportos munkát.
A Plébánia Hivatalban lehet megrendelni a programhoz szükséges
munkafüzetet és DVD-t. Aki részt vesz a kiscsoportos munkában, annak nem szükséges a DVD-t megrendelnie, hiszen a kiscsoportos találkozókon mindig közösen nézik majd meg az adott heti videót. Aki
viszont maga szeretne dolgozni, vagy más közösséggel tenné ugyanezt, rendelhet DVD-t is. A munkafüzet ára 1.000 Ft, a munkafüzet és a
DVD együtt pedig 1.500 Ft. A Biblia-kurzusra csak a Plébánia Hivatalban lehet jelentkezni és kizárólag november 8-ig. A jelentkezéskor kell
a munkaanyagok díját is befizetni. Nagy szeretettel várunk mindenkit
A nagy kalandra!
Anyakönyvi hírek
Temetés
Csapó Béláné Molnár Ida: 2017. október 26.
Nyugodjék békében!
INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje:
Október 30, hétfő, 7 óra: Püspök atya szándékára
Október 31, kedd, Boldog Romzsa Tódor püspök és vértanú, 18 óra: +
Gyula férj, + Magdolna és József szülők, nagyszülők
November 1, szerda, Mindenszentek
7 óra: + Gizella és Antal szülők és nagyszülők, Györgyi unokatestvér

8.30 óra (Bazita)
18 óra: + Szülők, nagyszülők
November 2, csütörtök, Halottak napja
7 óra: Minden meghaltért
18 óra: + Imre édesapa és fia György
November 3, péntek, Porres Szent Márton szerzetes, 18 óra: Püspök atya
szándékára
November 4, szombat, Borromeo Szent Károly püspök, 7 óra: + István férj,
+ Éva testvér
November 5, Évközi 31. vasárnap
7 óra: A Segítő Szűzanya tiszteletére
8.30 óra (Bazita): Püspök atya szándékára
10 óra: Élő Sarolta
18 óra: + Klára és István szülők

Az elmúlt vasárnap a missziók javára Kertvárosban 105.565 Ft-ot,
Bazitán pedig 3.685 Ft-ot ajánlottak fel a Testvérek. Köszönjük szépen
az adományokat!
Ma 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.
Az ünnepek miatt a héten nem lesz hivatali szolgálat a Plébánia Hivatalban. Sürgős esetben üzenet hagyható a plébánia hangpostáján,
illetve emailes üzenet is küldhető. A rendkívüli helyzetre való tekintettel kérjük a Testvérek megértését!
Különleges hangversenyre kerül sor holnap este, október 30-án, 19
órától plébániatemplomunkban. A svájci Quatuor Bourgogne együttes
ad hangversenyt október 30-án hétfőn, 19 órától. Az esemény plakátja
a hirdetőtáblán olvasható.
November 1-jén, szerdán lesz Mindszentek ünnepe. Ne feledjük,
hogy ezen a napon szentmiselátogatási kötelezettségünk van. A plébániatemplomban reggel 7 órakor és este 6 órakor vannak szentmisék. Az esti szentmise után az altemplomban elvégezzük a szertartást
meghaltakért. 10 órakor e napon nincs szentmise, de az ünnepre érvényes már a kedd esti szentmise is. Bazitán e napon 8.30 órakor van
szentmise.

