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Augusztus 14-én, csütörtökön a Tihanyi Bencés Apátság templomában a 1730isében
Barkó Gábor Ágoston
lmat tesz. Az ünnepi
szentmisére buszt indítunk, jelentkezni az irodán lehet.
Az út költsége 3000 Ft, mely tartalmazza a vacsorát is.
Augusztus 15-én, pénteken, Nagyboldogasszony ünnepén vasárnapi miserend szerint lesznek a szentmisék: 730, 845, 1000, 1130, 1800.
Augusztus 20-án, szerdán, Szent István király ünnepén a szentmisék sorrendje ugyancsak a vasárnapi rend szerint lesznek, a 10 órás
szentmise végén tartjuk az új kenyér megáldását. A szentmise után
szeretettel várjuk a testvéreket a plébánia földszinti részében kialakított közösségi házába szerény agapéra.
Augusztus 21-

e
ató.

Aranymise
Augusztus 30-án, szombaton este 6 órakor
Hrotkó Géza székesegyházi kanonok és
dr. Rédly Elemér
-szabadhegyi plébános, pápai prelátusok közös aranymiséje lesz
templomunkban. A szentmise végén aranymisés áldásban részesítik a híveket.

Latin mise
Augusztus 31latin nyelven imádkozzuk.

isét

A harsány napsütésben
oly csapzott már a rét
és sárgáll már a lomb közt
a szép aranyranét.
Mókus sivít már és a büszke
vadgesztenyén is szúr a tüske.
Radnóti Miklós fogalmazza m
ését,
gyümölcseit készül nekünk ajándékozni a természet. Elgondolkodtat
bennünket, hogy vajon mi mit vagyunk képesek a nyár végéhez
közeledve érett gyümölcsként ajándékozni Istennek és egymásnak.
Nekünk, keresztény, magyar embereknek segítségünkre siet imádsáályunk. Augusztusban,
Nagyboldogasszony és Szent István király ünnepe két tájékozódási
pont minden magyar ember számára. E két ünnep nemcsak a
múl
újból
helyes irányba állítani. Kereszténységünk és magyarságunk
rzése ma a tét. Csak így lehet termést hozni egy olyan hazában,
etünkkel,
mint akik tanúságot tesznek arról a helyes irányról, melyet
Királyunk mutatott nekünk Nagyboldogasszony gondjaira bízva
nemze

Tamás atya

-én látogatjuk.
Hitoktatás
ptember
hittanórákkal kapcsolatos minden tudnivaló szeptember e
közös
sható el.

a

Veni Sancte
45
Szeptember 14kmise keretében
tartjuk a tanévnyitó szentmisét, a Veni Sancte-t. Szeretettel hívjuk és
várjuk a gyermekeket és a családokat.

Himnusz Nagyboldogasszony ünnepén
Föld vigadása, ég új ragyogása,
z
Mária, kérünk!

melyen Fölsége alászáll a mélybe,
nyújtsd karod nekünk, hogy a csúcsra érjünk,
légy te vezérünk!
Hirdeti rólad prófétai jóslat,
angyali rendek, apostoli szentek
egyként úgy zengik, hogy Isten után vagy

Szentháromságnak örökös imádat,
és megtesz téged a mi királynénkká
s édesanyánkká. Amen.

Imádság a Magyarok Nagyasszonyához
étn
Ez a remény éltet most is minket. Ez bátorít fel minket arra,
hogy Hozzád emeljük szívünket, imádkozásra kulcsolt kezünkkel együtt, és könyörögve kérjünk, ne hagyj el minket, Nagyasszonyunk, Mária, Te uralkodjál továbbra is országunk felett,
Amen.

Ó, Szent István
Ó Szent István dicsértessél, menny és földön tiszteltessél!
Kérünk, mint

Föláldoztad Hazánkat, szentelted Koronánkat!
Szent István
Azért is hálaadással, ünnepélyes vigassággal

Mi, kik Téged Pártfogónknak választottunk Szószólónknak
Szólj Istennél érettünk, légy mindenkor mellettünk!

Légy
ndig az isteni intést: "Irgalmasságot akarok, nem áldozatot."
Légy türelmes mindenekhez, nemcsak a hatalmasokhoz, hanem
ehogy a szerencse túlságosan felvessen, vagy a balsors letaszítson. Légy alázatos is, hogy Isten felmagasztaljon most és a jöntess vagy kárhoztass. Légy szelíd, hogy sohase harcolj az igazság ellen. Légy becsületes, hogy szándékosan soha senkit gyalázattal ne illess. Légy szemérmes, hogy elkerüld a bujaság
(

