Az eseményt a Szent Márton Légió koordinálja. Kérjük a híveket,
hogy már most jelentkezzenek egy-egy időszakra, hogy az éjszaka folyamán az Oltáriszentségnél folyamatos legyen a virrasztás. Ezzel a
programmal bekapcsolódunk abba a „világ méretű” szentségimádásba, amelyet a 2020-ban megrendezésre kerülő Eucharisztikus Kongresszusra készülve szerveznek. Dicsértessék és áldassék az Oltáriszentségben jelen lévő Krisztus!
November 24-én 18 órától Egyházzenei előadás lesz a templomban:
Horváth Gábor atya és Dr. Kovács Szilárd orgonaművész közreműködésével, amely a 19 órakor kezdődő koncerttel zárul.
November 15-én, csütörtökön, 16 órakor a plébánia hivatalban
kezdődik a szentmisék előjegyzése a 2019. januártól júliusig terjedő
időszakra.
Megjelent plébániai magazinunk, az Örömhír november-decemberi
száma, amely adomány ellenében megvásárolható. Színes tájékoztatást ad plébániánk pezsgő életéről!
Az Egyházmegye egylapos falinaptára az újságos asztalról megvásárolható.
Várjuk azok jelentkezését, akik a jövő évre katolikus újságot szeretnének előfizetni. Szíves figyelmükbe ajánljuk az Újember és Keresztény
élet hetilapokat, Képmás magazint, Szív újságot, valamint egyházmegyénk kiadványát a Martinust. Részletes információért forduljanak
hozzánk személyesen, vagy keressék fel plébánia hivatalunkat!
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Plébániai Hírlevél
2018. november 11.
Évközi 32. vasárnap – Szent Márton ünnepe

Gemma sacerdotis – papok ékköve

November 11., Szent Márton ünnepe. Ez a dátum nem is olyan
régóta jelent nekem igazán sokat. Amikor papnövendék lettem, boldogan húztam ki magamat, amikor Szent Márton Egyházmegyéjeként
említették a mienket. No, lehet, hogy volt bent egy kis sumákság is,
mert ez egy olyan ünnep volt, amire mindig hazahívtak bennünket,
kispapokat. Ismét egy alkalom volt, hogy ha kis időre is, de hazarepüljünk mi, ifjú vándormadarak. Már pénteken este ünnepélyes zsolozsma imádkozás volt, majd fáklyás, mécseses, lampionos vonulás a Székesegyháztól a Szent Márton szülőhelye fölé épült kis kápolnáig, pontosabban, a templom előtti szoborig, ami azt ábrázolja, hogy Szent
Márton megkereszteli édesanyját. Ott énekek, ünnepi köszöntők, koszorúzás. Majd – novemberben igenis elkel – egy kis tea/forralt bor,
meg hagyományos Szent Márton kiflizés (Miként Márton megfelezte a

köpenyét, nekünk is meg kellett feleznünk a kiflinket. Persze cselesek
voltak, mert két kifli volt összetéve, hogy még megfelezve is elég harapnivaló legyen…) Másnap pedig az ünnepi szentmise, amelyen újra
összeállt a „kispapi gárda” hogy a minisztránsokkal karöltve, minél
szebben szolgáljunk az oltárnál. A székesegyházban minisztrálni mindig
nagy élmény volt!
És ez ment hat éven keresztül. Azt hittem, papszentelés után ez
az ünnep is átalakul. Nem így történt. Papi életem első négy évét
ugyanis Szombathelyen tölthettem. Titkári szolgálataim révén folyamatosan erősödött bennem az „egyházmegyés tudat”. Immáron részt
kellett vennem már az ünnep előkészítésében, szervezésében is. Így
még nagyobb izgalommal vártam az alkalmat.
Emellett a Brenner János Kollégiumnak van két kápolnája is: az
egyik, amelyet a lányok részén használtunk Szent Márton tiszteletére
lett szentelve. Ott is több felületen ábrázolják Szent Márton alakját. És
van a Krisztus Király kápolna, a fiúknak, ahol oldalt, a falon egy montázs látható Szent Márton életéből.
Minden nap szemem előtt láttam Szent Márton életpéldáját, aki
nekünk, papoknak igazi példakép tud lenni. Méltán nevezik őt így:
„gemma sacerdotis”, vagyis papok ékköve.
Anyakönyvi hírek
Keresztelés
Nemes István Zalán: 2018. november 4.
Melles Léna: 2018.november 4.
Isten hozta közösségünk új tagjait!
Temetés
Németh László: 2018. november 8.
Nyugodjék békében!
INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje:
November 12, hétfő, Szent Jozafát püspök és vértanú, 7 óra: + Katalin unokatestvér
November 13, kedd, Magyar szentek és boldogok

8 óra: Cseke Györgyné Németh Ilona temetési gyászmiséje
9 óra: Szakál János temetési gyászmiséje
18 óra: + Mária és Sándor szülők
November 14, szerda, 18 óra: Hálából
November 15, csütörtök, Nagy Szent Albert püspök és egyháztanító, 18 óra:+ Szülők és hozzátartozók
November 16, péntek, Skóciai Szent Margit, 18 óra: + Jenő férj és
édesapa
November 17, szombat, Nagy Szent Gertrúd szűz, 7 óra: + Gyula
férj, + Magdolna és József szülők, nagyszülők, + Lajos testvér
November 18, Évközi 33. vasárnap
7 óra: + Magdolna édesanya
8.30 óra (Bazita): Püspök atya szándékára
10 óra: + Károly férj, nagyapa
18 óra: + szülők és testvérek
November-december hónapra még van lehetőség szentmisék mondatására. Buzdítunk mindenkit, hogy ajánljunk fel szentmise áldozatot
élő és elhunyt szeretteinkét, valamint személyes szándékainkra!
Ha valaki új síremléket készíttetett elhunyt hozzátartozóinak és szeretné megáldatni, kérjük, jelezze a plébániahivatalban, vagy személyesen András atyának, vagy János atyának!
November 17-én, 17 órai kezdettel előadást szervez a Keresztény
Értelmiségiek Szövetsége. A kommunizmus áldozatainak emlékére
szervezett színi előadásban Mindszenty József: Az édesanya című
munkáját, Merkli Ferenc, vasszécsényi plébános rendezésében láthatjuk. Helyszín: Mindszenty iskola tornaterme. A belépés díjtalan, de
adományokat gyűjtenek Kürnyek Róbert atya minisztráns fiainak (kb.
70 fő) kirándulásához. Mindenkit szeretettel várunk!
November hónappal elérkeztünk az egyházi év végéhez. Hogy méltó
módon tudjunk hálát adni a kapott kegyelmekért, ezért több napos
programsorozatot szervezünk november végére, Krisztus Király ünnepére. Bátorítjuk a híveket, hogy vegyünk részt majd a programokon:
November 23-án, a hónap utolsó vasárnapját megelőző pénteken lesz
Imaiskola, amelyre várjuk mindazokat, akik vágynak arra, hogy a Szentírás személyes átimádkozásával figyelje Isten hozzá szóló üzenetét. A
program végén, 19órától 24órás Szentségimádás veszi kezdetét.

