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Szentmisék rendje: Hétköznaponként reggel 7 és este 6 óra
Vasárnaponként ½  8, ¾  9, 10, ½  12 és este 6 óra

este ½  6-tól 
Vasár- és ünnepnapokon a szentmisék ideje alatt

Rózsafüzér
Október hónap folyamán az esti szentmisék 

közbenjárását. Keddenként este fél 6-tól a gyermekek vezetik a 
rózsafüzért. 

Októberben még 
nem részesültek a beavató szentségek valamelyikében (keresztelés, 

november hónapban lesz. 
 lehet személyesen a hétköznapi szentmisék után, vagy az 

irodán a hivatalos órákban.

Óvodás hittan
Október 7- dás hittan. A 
foglalkozásokat délután 1700-1730-ig Pozsgai Ágnes hitoktató fogja tartani. 
Szeretettel várjuk a kisgyermekeket. 

Magyarok Nagyasszonya
Október 8-án, csütörtökön Magyarok Nagyasszonya ünnepe lesz. Az 
ünnepi szentmisét este 6 órakor tartjuk.

A Gy Egyházmegyei Katolikus Ifjúsági Fórum szervezésében 
immáron hagyományosan kerül megrendezésre október 16 és 18 között a 
„72 ÓRA – KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜL”.  Ezen a karitatív rendezvényen 
plébániánk fiataljai is szeretnének részt venni. Kérjük azon fiatalok 

 valamelyik nap. 
Feliratkozni a www.72h.hu honlapon, illetve a szentmisék után a 
sekrestyében, vagy a kitett papíron lehet, október 11-ig.
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Gitáros mise, játszóház
Október 17-én, szombaton délután 4 órától plébániai játszóházat tartunk, 

ének-

Mocorgók miséje
Szeretettel hívjuk és várjuk a kisgyermekes 
családokat október 18-án, vasárnap délután 4 órakor a 
„Mocorgók miséjére”. Ezen a misén 
szintén plébániánk gitáros ének- és 

Latin mise
Október 25-  órakor kezd
imádkozzuk.

Lectio divina 
Október 31-én, szombaton este 7 órakor várjuk ismét a testvéreket a 
Szentírás imádságos olvasására, melynek témája: „Az elhunytak sorsáról 
nem akarunk tájékozatlanságban hagyni benneteket” (1Tessz 4,13-18) 

Imádság papi és szerzetesi hivatásokért

Mennyei Atyánk, add meg papjaidnak szolgálatodnak kegyelmét. Újítsd 
meg szívükben a szentségnek lelkét, hogy a tanítás, melyet nekik kell 
adniuk, közelebb vigyen minket hozzád. Szent Lelked ajándékaiból adj 
nekik, Urunk okos szerénységet, bölcs szelídséget, mértéktartást, jóságot, 

szereteteddel, hogy egészen a Tieid legyenek, és dicséretes módon 
éljenek, anélkül, hogy a dicséretet hajhásznák. 
Add meg nekik a kegyelmet, hogy a Lélek és test tisztaságában Téged 

kétségek közt tanácsadójuk, az igazságtalanságok között védelmük, a 
betegségben orvosságuk. Engedd, Uram, hogy a Te közösséged 
pásztoraival békességben éljenek, hogy egykor jól adhassanak számot 

Ámen.



XVI. Benedek pápa Vianney Szent János (1786-1859) halálának 150. 
évfordulójához kapcsolódóan „Krisztu
mottóval a papságnak szentelt év meghirdetését jelentette be március 16-
án a Kléruskongregáció plenáris ülésén Rómában. A papság éve 

elkezdeni 
olyan papi hivatástörténetek bemutatását, amelyek segítségével a kedves 
testvérek megismerhetik jelenleg és korábban plébániánkon szolgáló 
lelkipásztoraik meghívásának történetét. Kérjük a kedves tetvéreket, hogy 
ebben az évben különösen is imádkozzanak értünk, lelkipásztorokért,
valamint papi és szerzetesi hivatásokért.

Ha hivatásom elindulásának els kellene visszaemlékeznem, 

válik. 
Konkrét emlékeim viszont kétségkívül vannak arról, hogyan vált egyre 

valamint gyermekkorom kiváló lelkipásztorainak példája 10-12 éves korom óta 
vezetett engem a papi hivatás gondolata felé. Mindig úgy éreztem, papnak lenni 
valami fantasztikus dolog lehet, és ez a sejtésem gimnazista korom végére már 

mennyire úgy van mindaz, ahogy elképzeltem. Isten minden nap tartogat meglepetést 
számomra hivatásom szépségével kapcsolatban. És végtelen türelemmel van irántam, 
ha csak lassan veszem észre végtelen szeretetét.

fel szemeimet a papi hivatás boldogságára. Örömmel léptem be 1987. szeptemberében 

Dr. Takács Zoltán plébános úr papi egyéniségének hatását, aki bár akkor már 7 éve 
halott volt, mégis meghatározó példája lett egész papi életemnek. Nem felejthetem el 

mert megtanulhattam, hogy minden politikai és társadalmi ellehetetlenülés közepette 
is talál Isten arra módot, hogy hitet ébresszen bennünk. 

Sokan úgy gondolják, valami csoda szükséges ahhoz, hogy ma egy fiatal 
papnak készüljön. Azt gondolom, Isten egyik legnagyobb csodája valóban maga a 
papi hivatás, de ezt az ember papi élete közben érti meg igazán. Elmondhatatlanul 
és leírhatatlanul, de egyre biztosabban. Én ezért a csodáért imádkozom sok mai 
fiatal számára.

Dr. Balázs Tamás
      plébános



EEll rreetteekkiinnttééss nnoovveemmbbeerrrree

MMiinnddeennsszzeenntteekk
November 1-jén, vasárnap az este 6 órai szentmise után
halottakért végzett esti ájtatosságot tartunk.

HHaalloottttaakk nnaappjjaa
November 2-án,  a templomban reggel 7 és este 6 órakor lesznek
szentmisék.
Az altemplomban reggel 9-kor, az urnakertben pedig délután 4 órakor 
tartunk szentmisét, és utána megáldjuk a sírhelyeket.

SSzzeenntt IImmrree üünnnneeppee
November 4-én, este 6-kor lesz Szent Imre tiszteletére, 
majd ezt követi az Olvasmányos imaóra.
Szeminárium kispapjai is részt vesznek, majd a Papság évére való 
tekintettel a kihelyezett Oltáriszentség jelenlétében imádkozzuk el a 
Matutínumot.
November 5-én, csütörtökön, egész napos Szentségimádás lesz 
templomunkban. Reggel 7 órakor szentmise, melynek végén 
ünnepélyesen kihelyezzük az Oltáriszentséget. Este ¾  6 órakor 
szentségeltétel, majd 6 órakor szentmise, melyet Maráz Sándor esperes, 
apát mutat be.

EEllss ppéénntteekk
november 6-án látogatjuk.

IIffjjúússáággii ttaalláállkkoozzóó
November 7-én, szombaton szeretettel várjuk a fiatalokat az egész 
napos ifjúsági találkozóra.

k, játékok 
és kiscsoportos beszélgetések lesznek, amit este 6 órakor szentmise zár le. 
Szeretettel várjuk a fiatalokat 14 éves kortól.


