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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

Ministránstábor
Augusztus 2-

ministránstábor, amely idén is
z együtt töltött egy hét jutalom a ministránsoknak az
ministránsainkért.
augusztus 14-én, pénteken látogatjuk.

Horváth Dori Imre apát úr 90 éves születésnapja
Augusztus 13-án, csütörtökön tölti be 90. évét Horváth Dori Imre apát úr.
Az ünnepi hálaadó szentmisét augusztus 15-én, de. ½ 12-kor mutatja be
templomunkban. Isten éltesse sokáig jó egészségben apát urat, egész
életére, szolgálatára Isten áldását kérjük.
Augusztus 15-én, szombaton, Nagyboldogasszony ünnepén vasárnapi
miserend szerint lesznek a szentmisék: 730, 845, 1000, 1130, 1800.
Augusztus 20-án, csütörtökön, Szent István király ünnepén a
szentmisék sorrendje vasárnapi rend szerint lesz. A 10 órás szentmise
végén megáldjuk az új kenyeret, majd szeretettel látjuk vendégül a kedves
testvéreket a templomkertben.
Jegyeskurzus
Augusztus 27-én, csütörtökön este ¼ 8-kor
.
Latin mise
Augusztus 30-án,
nyelven imádkozzuk.

alomból

Juhász Gyula:
A Tábor hegyén
Ez volt hegye az elragadtatásnak.
Nagy, napsütéses, tömjénes vasárnap,
Ünnepe az életnek, a csodának.

És monda egy: Mi szép, mi szép az élet,
Mi mély, mi nagy, mi gyön
Építsünk hármas hajlékot tinéktek!

Aranyos arccal fölnézett a Mester,
Ó, ily fehér még nem volt eddig ember!

Nem szólt a Mester. A fény és a mámor
Elrebbent mirhaillatként arcáról
S lenézett a hegy napos magosából…

Illés, ki elszállt lángoló batáron
S három tanítvány, boldog halaványon.

És lenn, ahol a Golgota vet árnyat,
Látta a méla, néma olajfákat,
Hol nemsokára lelke holtrabágyad!

Szent István király imája
Hozzád, hallgass meg Uram!
Taníts meg, hogy kell könnyezni a meg nem érdemelt örömben, s hogyan
kell örülni a megérdemelt könnyben.
mályosítsam, s az alázatosság
színtelenségét okosan csillogtassam.
Taníts meg, hogyan kell a gyengékhez lehajolni, s hogyan kell féktelen

magam a léleknek.
Taníts szelíd szóra, ha bántások érnek, s hideg mosolyra, ha jogtalan
dicsérnek.
elaludjak.
Taníts meg lendülni, ha Rád találtam, s hirtelen megállni, ha utat
hibáztam.
Ne add meg mindig, amit nagyon kérek. Taníts bátor lenni, mikor nagyon
félek.
Engedd a világot megvetve szeretni, csak magadat ne hagyd soha
elfeledni.
Ez a kívánságom, ez maradjon végleg, de ha másként szólnék,
nagyon szépen kérlek, ne neheztelj reám, ne fordítsd el orcád,
h

Ima a jó papokért és szerzetesekért
Ó, Atyánk, add, hogy a keresztények közül számos szent papi
emlékét, igéjének hirdetése, és a szentségek kiszolgáltatása
által, amelyekkel folyamatosan megújítod híveidet.
Adj szent szolgákat oltárodhoz, legyenek figyelmes és lelkes
ajándéka a világ megváltásáért.
Hívj szolgákat a te irgalmasságod kifejezésére, hogy a
terjesszék.
Add meg, ó, Atyánk, hogy az Egyház örömmel fogadja Fiad
Lelkének számos sugallatát, és iránta való tanulékonysággal
püspököket, papokat, diakónusokat, szerzeteseket, és minden
küldetésüket az evangélium szolgálatában.

Örömmel értesítjük a kedves testvéreket, hogy jó ütemben folytatódik
tovább templomunk orgonájának felújítása és átépítése. Amint látható, az
elmúlt hetekben elbontásra került az orgona régi szekrénye. Jelenleg egy
ideiglenes orgona lett felállítva a kóruson. Az orgona rekonstrukciója
k.
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szeptember 4-én látogatjuk.
Hitoktatás
A
szeptember 7,
A hittanórákkal kapcsolatos minden tudnivaló szeptember el
közösségi ház bejáratánál, valamint a templom
sható el.
Biblia-óra
Szeptember 15-én, kedden este 7 órakor várjuk ismét
-órára.
Veni Sancte
45
Szeptember 13-án, vasárnap,
kmise
keretében tartjuk a tanévnyitó szentmisét, a Veni Sancte-t. Szeretettel
hívjuk és várjuk a gyermekeket és a családokat.
Mocorgók miséje
Szeretettel hívjuk és várjuk a kisgyermekes
családokat szeptember 20-án, vasárnap délután 4 órakor
a „Mocorgók miséjére”.

