Augusztus 27-én van Szent Mónikának, a keresztény édesanyák
védőszentjének emléknapja. A reggel 7 órai szentmisére megkülönböztetett szeretettel várjuk a Szent Mónika Közösség tagjait!
Szeptembertől induló, plébániai kurzusokra lehet jelentkezni mindazoknak, akik szentségek felvételét kérik. Felnőtt katekumeneknek, illetve bérmálkozóknak való jelentkezési lap található az újságos asztalon és a plébánia hivatalban. Kitöltésük után a hivatalban kérjük leadni
a lapokat. Az első bérmálási felkészítő szeptember 18-án, 16 órai kezdettel lesz a plébániai közösségi teremben.
Ugyanígy bátorítjuk azokat is, akik az elkövetkező évben kívánnak
házasságot kötni, jelentkezzenek a plébániai jegyesoktatásra! Bátorítom a híveket, hogy imáinkkal támogassuk a házasságra készülő fiatalokat, buzdítsuk házasság megkötésére az együtt élő párokat!
Bátorítjuk a testvéreket, hogy ha ismerősi körükben tartós beteg,
vagy már otthonát elhagyni nem tudó idős van, jelezzék a plébánia
hivatalban, hogy betegeinket, időseinket is felkereshessük, szentségek
vételére alkalmat kínáljunk. Szívesen felkeressük őket akár
elsőpéntekek alkalmával, akár egyénileg egyeztetett időpontokban.
Hamarosan megkezdődik a tanév. Amely a nem csak a diákok, hanem szülők számára is sok feladattal jár. Nagy felelőssége a keresztény szülőknek, hogy gyermekük megkeresztelkedésekor vállalt kötelezettségüket teljesítsék azzal, hogy gyermeküket katolikus hittanoktatásban részesítsék. Kérjük a szülőket, hogy az iskolákban bátran vállalják hitüket, írassák be gyermekeiket iskolai hittanra!
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Plébániai Hírlevél
2018. augusztus 19.
Évközi 20. vasárnap

Szent István és a mai Róma
„Alig jött haza, máris viszszavágyódik, nosztalgiázik” –
gondolhatják néhányan, akik
tőlem e címet olvassák. Pedig
elhihetik, nem így van. Szent
Péterrel most én is elmondom,
„Uram, jó nekünk itt lenni”, itt, a
Kertvárosban... Mégis, hadd
osszam meg pár emlékemet.
Büszkeséggel tölt el a tudat,
hogy első szent királyunk emlékét a Szent Péter bazilikában
márványtábla őrzi. Ugyanis a
mai sekrestye bejáratánál olvasható a felirat, hogy valaha ott állt egy
zarándokház, amelyet Szent István építtetett azoknak, akik hazánkból
elzarándokoltak Szent Péter sírjához. Az épületből mára már csak ez a
kis emléktábla maradt, de így is nagy kiváltság!
Szent István nevét viseli az a ház, amely ma lehetőséget kínál a
magyar zarándokok elszállásolására. Az idén felújított ház léte is tanúsítja Szent István jelentőségét. Található benne egy kápolna is, amelynek festménye hangsúlyozza nagyságát.
Szintén egy kápolna freskója hirdeti erényes életét a Pápai Magyar Intézetben. Családja körében ábrázolja államalapító királyunkat,
aki nem csak nemzetünket, hanem családját is Istenhez vezette közelebb.
Végül pedig a lateráni Szent János-bazilikában található dombormű II. Szilveszter pápa sírja felett. Három részre tagolódik a műalkotás: a legalsó részén latin felirattal szerepel, miként küldött a pápa

koronát és apostoli keresztet Szent István királynak. Felette mindez
domborműbe faragva látható. Majd a legfelső részben középen Magyarok Nagyasszonya ül egy trónuson, fején a magyar szent korona,
jobb oldalán Szent István király, balján pedig Szent László hajt térdet.
Első ifi-tábor
Fiataljaink egy csoportja, hogy közösségüket még jobban összekovácsolják, elhatározták, hogy pár napot együtt töltenek. A győrvári
Kuruc tónál szálltak meg. A felhőtlen pillanatok, játékok, túra és csobbanás megalapozta a hangulatot, hogy a lelki dolgokra is figyeljenek.
Elmélkedések, imádságok, szentmise segítette őket, hogy ne csak testük pihejen, hanem lelkük is felüdüljön.
Anyakönyvi hírek
Keresztelés
Deli Lilla: 2018. augusztus 12.
Baksa Jázmin: 2018. augusztus 12.
Agg Marcell: 2018. augusztus 12.
Isten hozta közösségünk új tagjait!
Temetés
Somogyi Zoltánné Mónok Irma: 2018. augusztus 15.
Nyugodjék békében!

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje
Augusztus 20, hétfő, Szent István király, Magyarország fővédőszentje,
10 óra: + István férj, édesapa (+ 1.évf.), és + testvérek
18 óra: + István és Margit szülők és a Keresztes család + tagjai
Augusztus 21, kedd, Szent X. Piusz pápa, 7 óra: A Plébánia híveiért
Augusztus 22, szerda, Boldogságos Szűz Mária királynő, 7 óra: +
Jenő férj, édesapa, nagyapa
Augusztus 23, csütörtök, Limai Szent Róza szűz, 7 óra
Augusztus 24, péntek, Szent Bertalan apostol, 7 óra

Augusztus 25, szombat, Szent Lajos; Kalazanci Szent József áldozópap, 7 óra
Augusztus 26, Évközi 21. vasárnap
7 óra: + Lajos édesapa
8.30 óra (Bazita)
10 óra: + Lajos és szülők
18 óra: + Szülők és testvérek
Holnap, augusztus 20-án, nemzeti ünnepünkön államalapító királyunknak, Szent Istvánnak ünnepén a 10 órai szentmisében kenyérszentelést tartunk.
Augusztus 25-én papok-szüleik zarándoklata Zsidára. Egyben a
Brenner Imaszövetség tagjainak imanapja. Aki teheti, zarándokoljon el!
A püspöki szentmise 10.30-kor kezdődik a Jó Pásztor kápolnánál. Valamennyien imádkozzunk új papi és szerzetesi hivatásokért!
Augusztus 25-én 1Úton zarándoknap az Édesanyákért. Részletes információ a hirdetőtáblán. A program szervezésében Zalaegerszegről
Búcsúszentlászlóra indul egy csoport a ferences templomtól 8.30kor.
Regisztráció 8 órától. A kijelölt zarándokútvonalon a táv kb. 18 km.
Szintén a következő vasárnapon, most már hagyományhoz híven,
vendégül látjuk a csíksomlyói Árvácska Együttest. Tervek szerint 14
órakor érkeznek plébániánkhoz. A délután folyamán programokat
szervezünk nekik. Kérem, hogy aki teheti sütemény, pogácsa, gyümölcs felajánlásával segítse a szeretetvendégség megtartását, melyet
a 10 órás szentmise előtt lehet leadni a templomban. A Plébániai Ifi
csoport és a Savio közösség a délutáni programok megvalósításában
közreműködnek. Köszönjük áldozatukat! 16 órától vendégünk lesz
Lendvai Zoltán atya, a „gördeszkás pap” Rédicsről, hogy miközben
tehetségével elkápráztat bennünket, tanításával, tanúságtételével gazdagítson is bennünket. Az esti szentmisén az Árvácska Együttes vállal
énekes szolgálatot. A szentmise alatt pénzadományokat gyűjtünk az
Együttes javára, melyet az erre a célra kihelyezett perselybe helyezhetnek el a Testvérek. Szentmise után táncház, közös éneklés, és
„morzsa-party”, hogy „semmi se vesszen kárba”/Jn6,12/. Jöjjünk el
minél többen, legyünk részesei ennek a jócselekedetnek is! Isten fizesse meg minden áldozatukat, adományukat!

