Ősztől indulnak a ministráns-gyűlések, amelyek során szeretnénk a
fiúkat minél jobban felkészíteni a szent szolgálatra, valamint szeretnénk őket egy meghatározó közösségbe beépíteni. Ehhez kérjük a
már ministráló fiúk és szüleik segítségét! Ugyanakkor új ministránsokat is várunk, akik eddig még nem láttak el szolgálatot. Az első találkozó szeptember 6-án, szombaton délelőtt 10 órakor lesz a templomban. Tájékoztató lap a sekrestyében kapható.
Plébániánkon is elindul az édesanyák Szent Mónika közössége,
amelynek részletes leírása a Hírlevélben található meg. Kérjük azokat
az édesanyákat, akik csatlakozni szeretnének, hogy iratkozzanak fel a
sekrestyében. A közösség első találkozója szeptember 7-én, vasárnap
17 órakor lesz a templomban.
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
találhatók.
A Szent Család Óvoda óvodapedagógust keres. Jelentkezni az óvoda vezetőjénél lehet.
Plébániánk színes magazinja, az Örömhír elvihető az újságos asztalról. A Martinus augusztusi száma 150 Ft-ért vásárolható meg az újságos asztalról. A Mária Rádió programfüzete és a Karitász Adásidő című
magazinja is ugyanott vehető fel ingyenesen. Az Adoremus szeptemberi számát az előfizetők a sekrestyében vehetik át.
Honlap

Facebook

Hírlevél

Imacsoport
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Plébániai Hírlevél
2014. augusztus 24.
Évközi 21. vasárnap

Üzenet Püspök atyától
Ferenc pápa nagy aggodalommal követi a drámai híreket, amelyek
Irak északi részéről érkeznek, és amelyek a védtelen lakosságot érintik.
Különösen is a keresztény közösségeket sújtja a helyzet: menekülni
kényszerülnek saját falvaikból az erőszak miatt. Szentatyánk kérése,
hogy a béke ajándékáért állandó közös imádság szálljon fel az egész
Egyház részéről a Szentlélekhez.
Arra kérem tehát a plébániai közösségeket, hogy imaalkalmaikkor a Szentatya külön szándékára fohászkodjanak a béke ajándékáért. Ennek egyik módja lehet Assisi Szent Ferenc idevonatkozó imája:
Uram, Tégy engem a Te békéd eszközévé,
Hogy ahol gyűlölet van, oda szeretetet vigyek,
Ahol sérelem, oda megbocsájtást,
Ahol széthúzás, oda egyetértést,
Ahol tévedés, oda igazságot,
Ahol kétség, oda hitet,
Ahol kétségbeesés, oda reményt,
Ahol sötétség, oda világosságot,
Ahol szomorúság, oda örömet.
Hogy ne vigaszt keressek,
Hanem vigasztaljak,
Hogy ne megértést keressek,
Hanem másokat értsek meg,

Hogy ne engem szeressenek,
Hanem szeretetet nyújtsak.
Mert aki így ad, az kapni fog,
Aki elveszíti magát, az talál,
Aki megbocsát, annak megbocsátanak,
Aki meghal, az fölébred az örök életre. Ámen.

Szent Mónika közösség indul
A plébániánkhoz tartozó édesanyák kérésére nálunk is elindul az
Édesanyák Szent Mónika Közössége. A közösség tagjai naponta buzgón imádkoznak nem csak a saját, hanem minden édesanya gyermekének hitéért. A közösségnek mindenki tagja lehet, aki vállalja, hogy a
közösség imáját minden nap elimádkozza, valamint hetente egyszer
ezt az imádságot Oltáriszentség előtt imádkozza el.
A közösség tagjai számára minden hónap első vasárnapján 17 órától a templomban lesz találkozó imádsággal és rövid tanítással. Az
első összejövetel szeptember 7-én, vasárnap 17 órakor lesz a templomban.
A Szent Mónika Közösség tagjai közé a sekrestyében, illetve a Plébánia Hivatalban lehet feliratkozni.

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés
Osadczuk András – Dr. Pereszlai Tünde: 2014. augusztus 23.
Isten éltesse az új házaspárt!
Temetés
Cséber Sándor: 2014. augusztus 21.
Németh Gyula: 2014. augusztus 21.
Nyugodjanak békében!

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje:
Augusztus 25, hétfő, Szent Lajos; Kalazanci Szent József, 7 óra: A
Plébánia híveiért
Augusztus 26, kedd, 18 óra: + Rudolf férj, édesapa és + szülők
Augusztus 27, szerda, Szent Mónika, 18 óra: + János, Margit és Dezső
Augusztus 28, csütörtök, Szent Ágoston püspök és egyháztanító
12 óra: Szűcs Józsefné Enyedi Karolina temetési szentmiséje
18 óra: + István édesapa és nagyapa
Augusztus 29, péntek, Keresztelő Szent János vértanúsága, 18 óra:
Az Aradi és a Nagy család élő és + tagjai
Augusztus 30, szombat, 7 óra: A Segítő Szűzanya tiszteletére
Augusztus 31, Évközi 22. vasárnap
8.30 óra: (Bazita): A Plébánia híveiért
10 óra: + Sarolta és József és szülők
18 óra: + Imre édesapa
Szentségimádás és közbenjáró imádság lesz augusztus 26-án, kedden az esti szentmise után.
A Mindszenty József Általános Iskola Veni Sancte tanévnyitó szentmiséje 2014. augusztus 31-én, vasárnap, 16 órai kezdettel lesz a Szent Mária
Magdolna Plébániatemplomban. A Mindszenty iskola gimnazistái számára szeptember 1-jén, hétfőn, reggel 8 órakor kezdődik a tanévnyitó
szentmise a Zárda kápolnában.
Két hét múlva, szeptember 7-én, a délelőtti szentmisében lesz a diákok tanévnyitó szentmiséje, a Veni Sancte. A szentmisére módon várjuk
az iskolásokat, a hittanosokat, a pedagógusokat, a szülőket és plébániai
közösségünk minden tagját, hogy a Szentlélek segítségét kérjük!
Már lehet jelentkezni az ősszel induló plébániai képzésekre: a középiskolások számára bérmálásra felkészítő csoport indul. Azon felnőttek számára pedig, akik nincsenek megkeresztelve, illetve nem voltak elsőáldozók és bérmálkozók, idén is elindul a katekumenátus. Mindkét képzéssel
kapcsolatban írásos tájékoztató és jelentkezési lap a hivatalban és a sekrestyében kapható. Mindkét képzéssel kapcsolatban írásos tájékoztató és
jelentkezési lap a hivatalban és a sekrestyében kapható.

