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Külön kérésre, lelki vezetésre b{rmikor egyeztethető időpont

2011. október

Elsőpéntek

Az elsőpéntekes betegeket október 7-én és 14-én látogatjuk.
Rózsafüzér

Október hónap folyamán az esti szentmisék előtt imádkozzuk a
rózsafüzért. Hetente egy alkalommal este fél 6-tól a gyermekek vezetik a
rózsafüzért.
Óvod{s hittan

Október 3-tól hétfőnként délután 1700-1730-ig lesz a plébánián az óvodás
hittan. A foglalkozásokat Csejtey Mónika hitoktató fogja tartani.
Szeretettel várjuk a kisgyermekeket.
Lectio divina

Október 15-én, szombaton délután ½ 5-kor várjuk újra a kedves
testvéreket a Szentírás imádságos olvasására, melynek témája: „Most már
elég, Uram! Vedd magadhoz lelkemet!” (1Kir 19,4-8)
Git{ros szentmise

Október 15-én, szombaton az esti szentmisén plébániánk gitáros ének- és
zenekara fog énekelni.
Mocorgók miséje

Szeretettel hívjuk és várjuk a kisgyermekes családokat
október 16-án, vasárnap délután 4 órakor a
„Mocorgók miséjére”.

Nagyon szép őszt tudhatunk magunk mögött ebben az
esztendőben, amikor az Úristen megaj{ndékozott bennünket a
későny{ri szeptember hars{ny napsütésével, s lassan-lassan
elhűlő éjszak{ival. Október első napjaiban érezzük, hogy
v{ltoz{s előtt {llunk. Érezzük, hogy búcsút int az ősz a
ny{rnak, és szinte szemünk előtt zajlik mindaz, amit Radnóti
költői vén{ja így fogalmaz: „Hűvös arany szél lobog, leülnek a
v{ndorok. Kamra mélyén egér r{g, aranylik fenn a fa{g…”
Leülni nekünk sem {rtana sokszor a v{ndorokkal. No,
nem azért, hogy keseregjünk a ny{r elmúl{s{n, hanem, hogy
legyen erőnk v{ltozni, megújuló életről gondolkodni,
v{ltoztatni környezetünkön, amelyben élünk, és amelyet
megszentelni vagyunk hivatottak.
Ebben a hónapban sz{mba vesznek minket. Hetek óta
halljuk a templomunkban, hogy valljuk meg b{tran katolikus
vil{gnézetünket a népsz{ml{l{s alkalm{val. Katolikus kilétét
csak az képes megvallani, aki sz{mba vette életét és b{tran
mérlegre tette hitét, megvizsg{lta hétköznapi és ünnepi életét,
cselekedeteinek mozgatórugóit. Ha mindezt megtesszük,
tiszta lelkiismerettel tudjuk kimondani, hogy a nap 24
ór{j{ban, v{laszt{sainkban, döntéseinkben, Haz{nkhoz való
ragaszkod{sunkban
katolikusok
szeretnénk
maradni
mindhal{lig. Ilyen megsz{ml{ltakat szeretne ma mag{énak
tudni itt Magyar földön Krisztus.
A népsz{ml{l{s teh{t nekünk nem politika, nem
t{rsadalmi esemény puszt{n, hanem katolikus jövőnk melletti
újbóli elköteleződés. Érdemes teh{t sz{molni… Sz{molni a
jövővel, sz{molni azzal, hogy Krisztus is szeretne velünk
sz{molni, sz{mít r{nk. Ehhez kív{nok mindenkinek
b{tors{got és okoss{got:
Tamás atya

Rózsafüzér Kir{lynője
Az ünnepről
A legenda szerint szent Domonkos fegyvert kért a Szűzanyától az albiak
elleni küzdelemhez és a rózsafűzért kapta.
A keletről behozott fűzér fokozatosan alakul. A XIII. században ciszterci
szerzetes látomásában 50 rózsát lát a szent Szűz homlokán. V. Piusz pápa
hagyja jóvá a magyarosan fehér-, veres- és aranyszínű rózsakoszorúnak
nevezett olvasót. II. János-Pál pedig még hozzáadja a világosság titkait.
Október hónapban arra törekszünk, hogy minél gyakrabban imádkozzuk a
rózsafűzért. Tesszük ezt XIII. Leó pápa buzdítására, aki ezt a hónapot a
szentolvasó hónapjának nyilvánította. E hónap 7. napján üljük Rózsafüzér
Királynője ünnepet. V. Piusz pápa rendelte el, mert – szerinte a
szentolvasó imádkozása miatt – 1571. október 7-én Lepantónál tengeri
győzelmet arattak a mohamedán seregek fölött.
Az ünnepet XI. Kelemen pápa tette kötelezővé, amikor 1716-ban a
keresztény seregek Pétervárad mellett döntő győzelmet arattak a törökök
felett. (A mai nevét XXIII. János pápától kapta.)
forrás: szuzmaria.com

Buzdít{s
Húzódjatok meg mindannyian a Szűzanya köpenye alatt. Megszabadít a
veszélyektől, és biztos révbe vezet.
Újítsuk fel a rózsafüzért az egyéni és a családi imádságokban. Ha
otthonainkban Rózsafüzért imádkozunk, megszűnnek a viszályok,
csapások, béke és nyugalom fog uralkodni. Rendkívül sok égi segítséget
kapunk a Rózsafüzér elmondásával.
(Don Bosco)

Előretekintés novemberre
Latin mise
Október 30-án a délelőtt 10 órakor kezdődő szentmisét latin
nyelven imádkozzuk.
Mindenszentek
November 1-jén, kedden ½ 8-kor 10 órakor és este 6 órakor lesznek
szentmisék. Az este 6 órai szentmise után halottakért végzett esti
ájtatosságot tartunk.
Halottak napja
November 2-án, szerdán 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.
Szent Imre Napok a plébánián
November 4-én, pénteken este 6-kor előesti szentmise lesz Szent Imre
tiszteletére, majd ezt követi a matutínum. Az ünnepi szentmisét a Győri
Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet kispapjaival és elöljáróival
fogjuk ünnepelni. Az esti szentmisén ünnepi szentbeszédet mond Marics
István spirituális atya.

November 5-én, szombaton, egész napos Szentségimádás lesz
templomunkban. Reggel 7 órakor a Reggeli Dicséretet imádkozzuk Szent
Imre tiszteletére. ½ 8-kor szentmise a Szent Imre oltárnál, majd a
szentmise után ünnepélyesen kihelyezzük az Oltáriszentséget. Este 5
órakor szentóra, majd ¾ 6-kor szentségeltétel. Este 6 órakor ünnepi
szentmise, melyet Egresits Ferenc pápai prelátus, bácsai plébános atya
mutat be.
Ifjúsági találkozó
November 12-én, szombaton szeretettel várjuk a fiatalokat az egész napos
ifjúsági találkozóra.
Érkezés és regisztráció 9 órától, majd a nap folyamán előadások, játékok
és kiscsoportos beszélgetések lesznek, amit este 6 órakor szentmise zár le.
Szeretettel várjuk a fiatalokat 14 éves kortól.

Hivatali órák és ügyintézés a plébánián
Hétfőtől Péntekig: 900-1200
Hétfőn és Szerdán: 1700-1800

