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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

november 6-án látogatjuk.
Mocorgók miséje
Szeretettel hívjuk és várjuk a kisgyermekes családokat
november 15-én, vasárnap délután 4 órakor
a „Mocorgók miséjére”.
Krisztus Király vasárnapja

November 21-én, szombaton, az egyházi év utolsó napján az esti szentmise
után az Oltáriszentség jelenlétében felajánljuk egyházközségünket,
családjainkat Jézus Szentséges Szívének.
November 22-é
Este a 6 órai szentmise után a Sani Singers énekel.
Advent

November 28-án délután 4 órakor adventi gyertyagyújtás lesz a Bazilikában
igeliturgia keretében, melyen a hívekkel együtt szeretnénk részt venni.
Szentbeszédet mond dr. Pápai Lajos megyéspüspök.
november 28-én, szombaton, este ¾
6 órakor tartjuk.
Lectio divina

November 28-án, szombaton este 7 órakor várjuk ismét a testvéreket a
Szentírás imádságos olvasására, melynek témája: „...elküldte Fiát, aki
asszonytól született” (Gal 4,3-7)
Latin mise

November 29szentmisét latin nyelven imádkozzuk.

Mindenszentek és Halottak napja

nyolcadában
November 1 és 8 között mindennap teljes búcsút nyerhetünk
entáldozás, imádság a pápa
meglátogatása. A látogatáskor egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet kell
imádkozni. Ez esetben a teljes búcsú azt jelenti, hogy a tisztítóhelyen
ádságunkkal hamarabb bejutatthatjuk a
Mennyországba.
Mindenszentek
November 1-jén, vasárnap a szentmisék rendje vasárnapi miserend
szerint: ½ 8, ¾ 9, 10 óra, ½ 12, este 18 óra.
Az este 18 órai szentmise után halottakért végzett esti ájtatosságot
tartunk.
Halottak napja
November 2-án,
a szentmisék sorrendje:
a templomban reggel 7-kor és este 6 órakor
az altemplomban
9-kor,
az urnakertben pedig délután 4 órakor
Az altemplomi és az urnakerti szentmisék után megáldjuk a sírokat.

Az altemplom és az urnakert ünnepi nyitvatartása
Október 31- november 9-ig az altemplom és az urnakert reggel 7-ig tart nyitva.

Szent Imre napok

Az elmúlt évekhez hasonlóan templomunk búcsúnapját kiemelt
ünnepélyességgel szeretnénk megülni. Azokat a testvéreinket, akik
szívesen részt vennének az ünnepek lebonyolításában szeretettel kérjük,
hogy sütemények készítésével segítsenek bennünket. Kérjük, hogy az
elkészített süteményeket november 3-án, kedden délután vagy 4-én,
-án, pénteken délután hozzák be a plébániára.
November 4 November 4-én, szerdán, este 6-kor
tiszteletére, majd ezt követi az Olvasmányos imaóra. Ezen az estén a
esznek, majd a Papság évére való
tekintettel a kihelyezett Oltáriszentség jelenlétében imádkozzuk el a
Matutínumot.
November 5 – Szentségimádási nap
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,
mutat be.
November 7 - Ifjúsági találkozó
November 7-én, szombaton szeretettel várjuk a fiatalokat plébániánk
ifjúsági találkozójára.
Az egész napos találkozót este 6 órakor szentmise zárja le, melyet
mutat be. Jelentkezni 12 éves, illetve
6. osztályos kortól lehet.
A nap programja:
9 órától: Érkezés és regisztráció
09:45: Ének, köszöntés, reggeli imádság
10:00: „Hiánypótlás” –
11:15: Forgószínpad
13:0
14:15: Gondolatok és kiscsoportos beszélgetések
(12-18) „Kísértés a jóra” – Balázs Tamás atya
(18+) ”Jó Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az Örök Életet?” –
Reisner Ferenc atya
16:00: Fórum
17:30: Énekpróba
18:00: Szentmise

Rorate

A hajnali szentmisék november 30-

akor

december 4-én látogatjuk.
Szent Miklós ünnepe
December 5-én, szombaton, délután 3-tól plébániai játszóház lesz, majd 5
órakor ellátogat hozzánk a Mikulás.
December 6-án, Advent 2. vasárnapján a ½ 8-kor görögkatolikus szentmise
lesz, melyet Tóth András parókus mutat be.
Kedves Testvérek!

hanem plébániai közösségünket is érintették. Mivel Önök közül sokan eddig is
rendszeresen támogatták egyházközségünket, ezúton szeretnénk köszönetet
Azoknak, akik nyilvántartásunk szerint még nem fizették be az egyházközségi
hozzájárulást, és úgy tudjuk, hogy erre vonatkozó szándékukat korábban
jelezték, november hónap folyamán egy levél kíséretében a befizetéshez csekket
mellékelünk. Azt kérjük, hogy
évi 4.000 forinttal, a
nyugdíjasok pedig 2.000 forinttal támogassák egyházközségünkben a katolikus
hitéletet.
Ne felejtsük el, hogy egyházközségünk minden – magát katolikusnak valló adományából tudja fenntartani
hitéletünk támogatása (kulturális és lelkiségi programjaink, valamint katolikus
s
plébániánk nem kevés rezsi költségeinek, karbantartásának finanszírozása, mely
nemcsak a templomba járóknak, hanem minden megkeresztelt katolikus
embernek feladata és kötelessége.
Bár a gazdasági nehézségekre való tekintettel az idei évben sem emeltük az
egyházközségi hozzájárulás összegét, de kérjük, hogy aki teheti, a megajánlottnál
nagyobb összeggel is segítse egyházközségünket a megnövekedett terhek miatt.
csekken az OTP számlánkra szíveskedjenek befizetni.

Lelkipásztori üdvözlettel:
dr. Balázs Tamás
plébános

