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Rózsafüzér
Október hónap folyamán az esti szentmis
ását..
Szentségekre való felkészítés
Keddenként, este 7 órai kezdettel szentségekre való felkészítést
tartunk a
szentségek valamelyikében (keresztelés, bérmá
.
Jelentkezni még október 15-ig
lehet az irodán.
Zarándoklat
Október 20arándoklatot tervezünk Frauenkirchenbe,
Lorettóba, Eisenstadt és Fraknó várának érintésével. Az utazás ára
3700 Ft, mely magába foglalja a külföldi biztosítás díját is. A fraknói
Jelentkezni lehet az irodán a hivatalos órákban.
október 3-án látogatjuk.
Október 18-án, szombaton plébániánk gitáros ének- és zenekara közz esti szentmise. Külön szeretettel hívjuk és várjuk a fiatalokat és a családokat.
Lectio divina
Október 25-én, szombaton este 7 órakor várjuk ismét a testvéreket a
Szentírás imádságos olvasására, melynek témája: „A mennyek országa
hasonlít…” (Mt 13,44-52) A lectio divina-t ez alkalommal Ferling
György büki plébános atya tartja.
Latin mise
Október 26latin nyelven imádkozzuk.

isét

A Gy
Egyházmegyei Katolikus Ifjúsági Fórum szervezésében
immáron hagyományosan kerül megrendezésre október 24 és 26 között a „72 ÓRA – KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜL”. Ezen a karitatív rendezvényen plébániánk fiataljai is szeretnének részt venni. Kérjük azon
fiatalok jelentkezését, akik szívesen vállalnának
-én
vagy 25-én. Feliratkozni a szentmisék után a sekrestyében, illetve a
kitett papíron lehet, október 15-ig.
El retekintés novemberre
Mindenszentek
November 1-jén, szombaton a szentmisék rendje:
de. ½ 8, 10 óra és este 6 óra, utána halottakért végzett esti
ájtatosság.
Halottak napja
November 2-án, vasárnap a templomban szentmisék vasárnapi rend
szerint lesznek: de. ½ 8, ¾ 9, 10 óra, ½ 12 és este 6 óra.
Az altemplomban reggel 9-kor, az urnakertben pedig délután 4 órakor
tartunk szentmisét és utána megáldjuk a sírhelyeket.
Szent Imre ünnepe
November 4-én, este 6-kor
majd ezt követi a matutínum.
November 5-én, szerdán, egész napos Szentségimádás lesz templomunkban. Reggel 7 órakor a szentmise után ünnepélyesen kihelyezzük
az Oltáriszentséget. Este ¾ 6 órakor szentségeltétel. Este 6 órakor
szentmise, melyet Csóka Gáspár OSB atya mutat be.
Els péntek
november 7-én látogatjuk.
Ifjúsági találkozó
November 8-án, szombaton szeretettel várjuk a
fiatalokat az
egész napos ifjúsági találkozóra.
Érkezés
ékok és kiscsoportos beszélgetések lesznek, amit este 6 órakor püspöki
szentmise zár le. Szeretettel várjuk a fiatalokat 14 éves kortól.

Október, a
rózsafüzér-imádságnak szentelt hónap
gjobban.
á
anyai
jóságában annyira szeret, hogy imát adott az emberiségnek, imádkozni
tanította a keresztény világot.
Látattok már édesanyát, amikor kis gyermekét megtanítja imádkozni.
Milyen szép látvány ez. A gyermek fehér ingecskében térdel kicsi
ágyában, édesanyja pedig mögötte áll, átöleli kis gyermekét, imára
kulcsolja kis kezecskéjét. Elmondja neki, aztán elmondja vele az imát.
A Boldogságos Anya is úgy tanít bennünket imádkozni. Hétszáz évvel
om
tanítása), mely szerint az Egyház és az állam is a sátán találmánya.
rtották. Fanatizmusukban odáig mentek, hogy papokat, egyházi és álsokat felgyújtottak, kiraboltak, garázdálkodtak különösen Francia, Spanyol és Németország terüSzent Domonkos korának legnagyobb szónoka és szentje elindult megtéríteni a
inak nem volt eredménye.
elent neki s azt tanácsolta, hogy kezdje meg
a rózsafüzér terjesztését.
Szent Domonkos végigjárta, Európát, hirdette Jézus tanítását, s egyafüzért. Az
üzérrel együtt befogadták a katolikus hitet is. Az uralkodók sürgették a római pápát
küldjön olyan papokat hozzájuk, akik rózsafüzérrel jönnek.
Íme, ilyen imádságot adott a Boldogságos Anya a világnak.
ások
szerint inkább processzióhoz hasonlított, mint katonasághoz. Emberei
után, hogy azt nem az ágyúgolyóknak, hanem a rózsafüzér kis golyóinak köszönheti.

Milyen igaz megállapítás: A rózsafüzér a legjobb imakönyv. Csinos,
s
Éjjel is használható. Hathatós. Jó a zsebben, vigasztaló felcsavarva
csontos, elaszott kezekre.
Prohászka püspök nagyon érdekes esetet ír le az egyik könyvében az
“Ondovai vámos” címmel. Kirándult a hegyekben s egyszer csak kildalán a kelesei két harang bong bele a harsogó zajba s a repcsei tehenek rohannak.
gtat el a hídon. Kétségbeesett sikoltás, robogás, kiáltás s az Ondova
agyaggal kitapasztott kalibája ajtajában. Karjait szétvetett térdeire
észetbe, a futó állat és ember vívódásába. Ajka mozog, mialatt a szél
lóbálja rózsafüzérét, mint a rokkant haranglábon a harangkötél.
llásnak hívnak, mely ráér beszélni villámok között is a haragvó Istennel, s
amely hiszi, hogy a rózsafüzérnek halk csilingelése és ajkán ájtatos
imádsága mindennél hatalmasabb.”
Szeresük a rózsafüzér imádságot. Egyszer, ha majd koporsóban fosten,
hogy ez a szent talizmán ne vádoljon, hanem oltalmazzon bennünket
akkor is. Nehogy azt jelentse: életedben nem kellettem, most a halálod
után kapaszkodsz belém?... Hanem azt je
gyermeke volt, bízott benne, elfogadta anyai oktatását és most a szent

Fodor J.

