Október 25-én lesz első plébániai bálunk, amelyre még lehet jegyet vásárolni. Kérjük továbbá a testvérek segítségét a tombolafelajánlások gyűjtésében is. További részletek honlapunkon olvashatók.
Plébániánk özvegyei számára közösséget szeretnénk alakítani, ahol
bensőséges beszélgetések, kisebb társasági programok keretében
lehetőséget próbálunk teremteni gondolataik, jó és kevésbé jó tapasztalataik kicserélésére, egymás segítésére. Jelentkezni a sekrestyében
lehet.
Plébániánk szórólap-kampányában még néhány utcába nem jutott
el szórólapunk, így továbbra is számítunk segítségükre. A pontos lista
a hírlevélben található. Ne feledjük az altemplomunkban vásárolható
urnahelyekkel kapcsolatos kedvezményt, amellyel október 15-ig lehet
élni. Részletek honlapunkon találhatók.
A ministránsruhák mosásához kérjük újra a testvérek segítségét. Aki
vállalni tudja néhány ruha mosását és vasalását, kérjük, jelentkezzen a
sekrestyében! Köszönjük szépen!
Október 23-25. között nálunk Botfán a Mindszenty Ifjúsági Házban
fiatal pároknak szóló MÉCS napok lesznek. Együtt járó párok, jegyesek
és három éven belül házasodott párok jelentkezését várják. A részvételi díj 5000 Ft/fő. Jelentkezni az ifjúsági házban lehet.
Kapható már a 2015-ös egyházmegyei falinaptár, amely 35 Ft-ba
kerül. Megérkezett az Adoremus októberi száma, amelyet az előfizetők a sekrestyében vehetnek át.
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A Szentatya tanítása a béke jeléről a szentmisében
Ferenc pápa jóváhagyásával instrukció jelent meg arról, hogy milyen módon történjen a szentmisében a béke jelének átadása. Püspök
atya kérésének megfelelően erről a fontos rendelkezésről tájékoztatjuk a plébániák hívő közösségét is. Az illetékes kongregáció megjegyzi, hogy sok a félreértés a béke jelével kapcsolatban, amely azt okozza,
hogy a béke jelének átadásakor megtörik a liturgikus ünneplés dinamikája és szükségtelen kavarodás támad a hívő közösség soraiban.
Fontos leszögezni, hogy a béke jelének váltása szimbolikus cselekmény, hiszen egyáltalán nem lehetséges az, hogy a szentmise során
minden résztvevő mindenkivel kezet fogjon. Így a béke jelének váltása
akkor is az egész keresztény közösséggel való békét jelképezi, ha az
csupán a közvetlenül mellettünk állókkal történik.
Ennek érdekében a Szentatya által megerősített levél a következőkre hívja fel a figyelmet:
• mindenképpen el kell kerülni, hogy a hívek elhagyják helyüket
abból a célból, hogy a béke jelével köszöntsék egymást
• egyes különleges módon is ünnepélyes alakmakkor el kell kerülni azt, hogy a békeköszöntés gratulációk vagy jókívánságok cseréjévé váljanak
Püspök atya magyarázó gondolatokat is fűzött a levélhez, amely
szerint:
• a béke jelét a hívők csak a közvetlen szomszédjaikkal váltsák
(vagyis ne hagyják el helyüket, s ne fordítsanak hátat az oltárnak)

• a celebráns lelkipásztor sem hagyhatja el az oltárt a béke köszöntésére
Kérjük a Testvéreket, hogy ezentúl plébániánkon is a Szentatya kérésének megfelelően váltsuk a szentmisében a béke jelét! A Szentatya
által jóváhagyott levél teljes terjedelmében megtalálható honlapunkon.
Családkongresszus Máriabesnyőn
2014. november 13-15. között szervezik meg Máriabesnyőn a 21.
Családkongresszust, amelynek mottója „Semmi sem győzhet, csak az
igazság, semmi sem boldogíthat, csak a szeretet”
Bővebb információt a Plébánia Hivatalban lehet kapni.
A szórólap-kampány még szabad utcái
Szórólap kampányukban még továbbra is kérjük a Testvérek segítségét, hogy a következő utcákba is eljuthasson szórólapunk:
Azáleás utca, Bodza utca, Cédrus utca, Cinke utca, Göcseji út (páros
oldal), Havasi gyopár utca, Jázmin utca, Ligetszépe utca, Lukahegyi út,
Meredek utca, Nárcisz utca, Nimród utca, Olajfa utca, Sövény utca,
Százszorszép utca, Vakaroshegyi utca. Köszönjük szépen a segítséget!
Anyakönyvi hírek
Keresztelés
Péter Levente: 2014. szeptember 21.
Füzi Bence István: 2014. szeptember 27.
Isten hozta közösségünk új tagjait!
Temetés
Nagy Ferencné Guth Ilona: 2014. szeptember 23.
Simon László: 2014. szeptember 26.
Nyugodjanak békében!

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje:
Szeptember 29, hétfő, Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael főangyalok, 7 óra: + Mihály és Teréz
Szeptember 30, kedd, Szent Jeromos áldozópap és egyháztanító, 18
óra: + Zsuzsanna és Cecília keresztszülők, Piroska és Rezső szülők
Október 1, szerda, A Gyermek Jézusról nevezett Szent Teréz szűz és
egyháztanító, 18 óra: Az Ott és a Simon család + tagjai
Október 2, csütörtök, Szent Őrzőangyalok, 18 óra: + József (+ 2. évf.)
Október 3, péntek, 18 óra: + József és leánya Ágnes
Október 4, szombat, Assisi Szent Ferenc, 7 óra: + Szülők
Szeptember 28, Évközi 27. vasárnap
8.30 óra (Bazita)
10 óra: A Kámán és a Vecsei család + tagjai
18 óra: + Ferenc
Szentségimádás és közbenjáró imádság lesz kedden, szeptember 30án az esti szentmise után.
Szerdán elkezdődik október, a Szűzanya hónapja. Minden esti szentmise előtt 17 órától rózsafüzér-ájtatosságot végzünk, amelyre különleges
buzgalommal várjuk plébániai közösségünk tagjait. Csütörtökönként a
rózsafüzért a szentségimádás előtt 16.30 órától imádkozzuk.
Szentségimádási óra lesz a lelkipásztorokért és papi hivatásokért
elsőcsütörtökön, október 2-án, 17 órától.
A Karitász-csoport imaórája elsőpénteken, október 3-án 17 órakor
kezdődik, amelyre mindenkit szeretettel várnak.
A jövő vasárnap lesz az altemplomhoz vezető út ünnepélyes átadása a
délelőtti szentmise után. Szeretettel hívunk mindenkit, hogy együtt ünnepelhesse velünk, hogy templomunk környezete tovább szépülhetett.
Hittanos délután lesz jövő vasárnap, október 5-én, amelyre minden
hittanost várunk szüleikkel és nagyszüleikkel együtt az óvodásoktól egészen a középiskolásokig. Séta, játék és éneklés szerepel a programban. A
találkozó 14 órakor van az Építők útja végén levő játszótéren, ahonnét az
Aranyoslapi forráshoz megyünk. A program körülbelül 17 óráig tart. Eső
esetén a kirándulás elmarad.
Október első vasárnapján, a jövő vasárnap adunk hálát a jó termésért.
Az ájtatosságot az esti szentmise előtt 17.45 órától végezzük el.

