Plébániai Hírlevél

Augusztus 9, szombat, A Keresztről nevezett Szent Terézia Benedikta (Edith Stein) szűz és vértanú, Európa társvédőszentje 7 óra: A Segítő
Szűzanya tiszteletére
Augusztus 10, vasárnap, Évközi 19. vasárnap
8.30 óra: (Bazita): Püspök atya szándékára
10 óra: + Teréz édesanya
18 óra: + Ferenc
Szentségimádási órát tartunk a lelkipásztorokért és papi hivatásokért elsőcsütörtökön, augusztus 7-én 17 órától.
Szeretettel hívjuk fel a testvérek figyelmét, hogy az altemplomunkban vásárolható urnahelyekkel kapcsolatos kedvezményre, amellyel
október 15-ig lehet élni. Részletek a Hírlevélben és az Örömhírben.
A Mária-tisztelők Szeretetláng fesztiválja lesz augusztus 30-án 9-18
óra között Máriaremetén, amelyre autóbuszt indítunk. A találkozó
részletes programja az elmúlt heti Hírlevélben és honlapunkon szerepel. Az autóbusz viteldíja: 5 000 Ft, jelentkezni Tausz Rózsánál lehet a
sekrestyében.
A Szent Család Óvoda óvodapedagógust keres. Jelentkezni az óvoda vezetőjénél lehet.
Megjelent a Martinus augusztusi száma, amely 150 Ft-ért vásárolható meg az újságos asztalról. A Mária Rádió programfüzete is ugyanott vehető fel.
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2014. augusztus 3.
Évközi 18. vasárnap

Isten hozta, Szilárd atya!
Szeretettel köszöntjük körünkben új lelkipásztorunkat, Szakál Szilárd atyát! Őszintén reméljük, hogy jól fogja magát érezni közöttünk,
és sok lelkipásztori örömben lesz része szolgálata során. Értünk végzett munkáját imádsággal kísérjük.
Megjelent az Örömhír
Plébániánk első születésnapjára megjelent az Örömhír, plébániánk
színes magazinja. Újságunk egyelőre nyolc oldalon és kéthavonta jelenik meg, de az igények és lehetőségek figyelembe vételével igyekszünk majd folyamatosan fejlődni.
A magazin az újságos asztalon található meg, s mindenki számára
ingyenes. Adományt azonban szívesen fogadunk a lap további megjelentetésére. 100 forintnyi adomány már fedezi a lap előállításának
költségeit.
Szeretettel kérjük a testvéreket, terjesszék magazinunkat, s vigyék
el azoknak a betegeknek is, akik nem tudnak eljönni, hogy beszerezzék azt. Bízunk abban, hogy mindnyájuknak sok örömöt hoz majd az
Örömhír.
Urnahelyek az altemplomban
Altemplomunkban még néhány szabad urnahely váltható. Mindazok, akik október 15-ig megváltják az urnahelyet, most húsz betűt

kapnak ajándékba, ugyanis a márvány fedlap feliratozását 20 karakterig most plébániánk állja, s a tulajdonosnak csak a fennmaradó karaktereket kell fizetnie.
A részletek megtalálhatók Örömhír című magazinunkban, személyesen érdeklődni pedig a plébánia hivatalban lehet.

A Szentatya imaszándékai augusztusra
Általános imaszándék: hogy a menekültek, akiket erőszak fenyeget
és házaik elpusztulnak, nagylelkű fogadtatásra leljenek és jogaik védelmére
Missziós imaszándék: hogy a keresztények Óceániában örömteli
hirdetői legyenek hitüknek minden ember számára a régiójukban

Tervezgetünk…
Anyakönyvi hírek
Az augusztussal együtt az új lelkipásztor is megérkezett. Mindez
persze azt is jelenti, hogy az elkövetkező időben számos új dologra
lehetőség nyílik.
Mindeddig elsősorban hétköznaponként volt lehetőség a szentgyónások elvégzésére. Mostantól a vasárnapi szentmisék előtt és
szükség esetén alatt is lesz mindig gyóntatás. Bátorítjuk tehát a testvéreket, hogy havi szentgyónásaikat megújult buzgósággal végezzék
el, hiszen ezt már bármikor egyszerűen megtehetik.
A szentmisék rendjében egyelőre nem tervezünk változást. Egyetlen kivétel majd az adventi időszak lesz. Tavaly minden hétköznapon
voltak hajnali szentmisék, ebben az évben azonban kísérleti jelleggel a
négy adventi vasárnapon is lesznek reggel 6 órakor szentmisék. Ezzel
lehetőséget szeretnénk biztosítania hajnali szentmisén való részvételre
mindazoknak, akik munkájuk miatt hétköznap nem tudnak eljönni.
Ősztőn néhány új közösség és program indítását is tervezzük. Érdemes lesz tehát figyelni elérhetőségeinket a pontos információkért.
Újra jelezzük, hogy már lehet jelentkezni a középiskolások bérmálásra felkészítő csoportjába, valamint a katekumen csoportba (középiskolásnál idősebbek, akik a keresztség, az Eucharisztia vagy a bérmálás szentségét kérik).
Augusztusban két nagy ünnepünk is lesz: a Szűzanya mennybevételét augusztus 15-én, pénteken ünnepeljük. Ez a nap parancsolt ünnep. A plébániatemplomban a szentmisék reggel 7 órakor és este 6
órakor vannak, Bazitán pedig délután 16.30 órakor. A másik ünnep
Szent István király ünnepe augusztus 20-án, szerdán. Ezen a napon a
vasárnapi rend szerint lesznek a szentmisék.

Temetés
Neszmélyi Endréné Bödör Ilona: 2014. július 29.
Dénes Vilmos: 2014. július 29.
Tóth Péter: 2014. augusztus 1.
Nyugodjanak békében!
Házasságkötés
Fitos Péter – Borsos Judit: 2014. augusztus 2.
Isten éltesse az új házaspárt!
INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje:
Augusztus 4, hétfő, Vianney Szent János Mária áldozópap, 7 óra:
Püspök atya szándékára
Augusztus 5, kedd, Havas Boldogasszony, 18 óra: + Imre édesapa,
Sándor, Katalin nagyszülők és élő családtagok
Augusztus 6, szerda, Urunk színeváltozása, 18 óra: + Szülők és nagyszülők
Augusztus 7, csütörtök, Szent II. Sixtus pápa és társai vértanúk
7 óra: + László és Ágnes temetési szentmise
18 óra: + Szülők és nagyszülők
Augusztus 8, péntek, Szent Domonkos áldozópap
10.45 óra: Juhász Terézia Mária temetési szentmiséje
18 óra: + Ferenc

