Azon felnőttek számára pedig, akik nincsenek megkeresztelve, illetve
nem voltak elsőáldozók és bérmálkozók, idén is elindul a
katekumenátus. Írásos tájékoztató és jelentkezési lap a hivatalban és a
sekrestyében kapható.
Plébániánk október 25-én megrendezésre kerülő báljára csütörtöktől lehet belépőjegyet vásárolni a Plébánia Hivatalban. További részletek a heti Hírlevélben találhatók.
Plébániánk újabb szórólap-kampányához kérjük a testvérek segítségét! Az altemplomunkban található temetkezési hellyel kapcsolatos
anyagot szeretnénk plébániánk háztartásaiba eljuttatni. Kérjük, hogy a
már megszokott módon egy-egy utcát elvállalva szíveskedjenek a sekrestyében feliratkozni!
Szeretettel hívjuk fel a testvérek figyelmét, hogy az altemplomunkban vásárolható urnahelyekkel kapcsolatos kedvezményre, amellyel
október 15-ig lehet élni. Részletek honlapunkon találhatók.
A jövő vasárnap, szeptember 14-én 15 órakor szentmise lesz a
jánkahegyi kápolnánál, amelyet Lendvai Zoltán atya, rédicsi plébános
mutat be.
Szeptember 19-én gyalogos zarándoklat indul Sümegre a Fájdalmas Szűzanya búcsújára. Bővebb felvilágosítás és jelentkezés szeptember 14-ig a Plébánia Hivatalban vagy a sekrestyében.
Megérkezett az egyházmegyei magazin, a Martinus szeptemberi
száma, amely 150 Ft-ért vásárolható meg. A Mária Rádió szeptemberi
programfüzete ingyenesen elvihető az újságos asztalról.
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Plébániai Hírlevél
2014. szeptember 7.
Évközi 23. vasárnap

Plébániai bál október 25-én!
Október 25-én, szombaton 18 órától első alkalommal rendezzük
meg plébániai bálunkat a Mindszenty iskolában. A bál éves programjaink közül kiemelkedik jelentőségében, hiszen ekkor nagy számban
tudunk hosszabb ideig együtt lenni, s elegendő lehetőség nyílik a beszélgetésre és a közös élmények szerzésére. A bál szorosan kapcsolódik ahhoz a rendezvénysorozathoz, amelyet plébániatemplomunk
felszentelésének 10. évfordulója alkalmából szervezünk. Ez az egyik
indoka annak, hogy miért most, s nem tavasszal tartjuk a bált. Másfelől pedig szerettünk volna kimaradni az amúgy is túlzsúfolt farsangi
báli szezonból, hogy ne hozzuk nehéz helyzetbe azokat, akik több
bálon is szívesen részt vennének.
Bálunkra szívesen látjuk plébániai közösségünk minden tagját, de
természetesen minden érdeklődőt örömmel fogadunk, akiket reményeink szerint barátainknak mondhatunk.
Bár az elsődleges cél, hogy együtt legyünk, az egyházközségi képviselőtestület meghatározott egy célt is, amelyre a bál bevételét felajánljuk. Mivel kápolnánk orgonája az utóbbi időben váratlanul megjavíthatatlanul meghibásodott, így a bál bevételét a kápolna új orgonájának beszerzésére fogjuk majd fordítani.
A bálra belépőjegyek szeptember 11-től vásárolhatók kizárólag a
Plébánia Hivatalban. A belépő- és vacsorajegy ára 3000 Ft, a belépőjegyé, amely a vacsorát nem tartalmazza 1500 Ft. Középiskolás és
egyetemista diákok kedvezményes jegyet vásárolhatnak 1500 Ft-ért,
amely a vacsorát is tartalmazza.

A vacsora menüje: aperitif az érkezéskor, sonkaroló franciasaláta
ágyon, sertésszelet Budapest módra, pulyka cordon bleu, rizs, burgonya és káposztasaláta. Süteményt a közös asztalról lehet majd adományért vásárolni, ehhez kérjük a testvérek segítségét és süteményfelajánlásait is.
A bálra tombola-felajánlásokat is örömmel fogadunk. Kérjük a testvéreket, hogy akár vállalkozókat megkeresve, akár saját tombolanyereményt összeállítva is segítsenek. A tombolatárgyakat a Plébánia Hivatalban lehet leadni hivatali időben.
Mindazok, akik nem tudnak eljönni a bálra, támogatójegy vásárlásával segíthetik célkitűzésünk megvalósulását. Támogatójegyeket a
Plébánia Hivatalban és a sekrestyében lehet vásárolni 500, 1000, 2000
és 5000 Ft-os címletekben.
Szeretettel hívjuk tehát mindnyájukat első plébániai bálunkra, amelyen színes műsor és sok-sok tánc várja majd a vendégeket. Legyünk
együtt részesei e plébániatörténeti eseménynek!

Anyakönyvi hírek
Keresztelés
Tóth Ágoston: 2014. augusztus 31.
Szabó Barna: 2014. szeptember 6.
Isten hozta közösségünk új tagjait!
Házasságkötés
Szabó Attila – Mátyás Zsanett: 2014. szeptember 6.
Dr. Gulyás Gergő – Dr. Lakatos Angelika: 2014. szeptember 6.
Isten éltesse az új házaspárokat!
Temetés
Szabó Imre: 2014. szeptember 3.
Galambos Miklós: 2014. szeptember 4.
Nyugodjék békében!

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje:
Szeptember 8, hétfő, Szűz Mária születése, 7 óra: + Mária édesanya
Szeptember 9, kedd, Claver Szent Péter áldozópap, 18 óra: + Gergely édesapa és nagyszülők
Szeptember 10, szerda, 18 óra: + József édesapa és nagyszülők
Szeptember 11, csütörtök
10.45 óra: Takács Ferenc temetési szentmiséje
18 óra: + Édesanya
Szeptember 12, péntek, Szűz Mária szent neve, 18 óra: + Szülők
Szeptember 13, szombat, Aranyszájú Szent János püspök és egyháztanító, 18 óra: + Lajos
Szeptember 14, vasárnap, A Szent Kereszt felmagasztalása
8.30 óra: (Bazita): + Egyed Elek, Egyed és Pados szülők
10 óra: + Szülők és hozzátartozók
18 óra: + Ferenc
Ma este 17 órakor lesz az édesanyák Szent Mónika közösségének
első találkozója a templomban.
Fatimai esténk lesz szombaton, szeptember 13-án. Az estét Pete
Polgár Máté atya, a Mária Magdolna Plébánia új káplánja vezeti. 17
órakor szentségimádással kezdődik a program, melyet 18 órától a
szentmise és a körmenet követ. A fatimai este miatt szombat reggel
nem lesz szentmise.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia imanapot hirdetett jövő
vasárnapra az üldözött keresztényekért. A kezdeményezéshez csatlakozva imaórát tartunk jövő vasárnap, szeptember 14-én az esti szentmise előtt 17 órától. Az imádságba kapcsolódva kifejezhetjük szolidaritásunkat üldözött keresztény testvéreinkkel.
Szeptember 20-ig még lehet jelentkezni az ősszel induló képzésekre: a középiskolások számára bérmálásra felkészítő csoport indul.

