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2014. szeptember

Szentmisék rendje: Hétköznaponként este 6 órakor,
Vasárnaponként ½ 8, ¾ 9, 10, ½ 12 és este 6 órakor
Szentgyónási lehetőségek:
Csütörtökön a szentségimádás alatt;
Vasár- és ünnepnapokon minden szentmisén.
Lelki vezetésre külön kérésre, személyesen egyeztethető időpont.

KATEKÉZIS, HITOKTATÁS, ÉLET A PLÉBÁNIÁN
Hitoktatás
A hitoktatás a plébánián szeptember 8-án, hétfőn kezdődik az Értesítő
hátulján olvasható beosztás alapján. A tanévnyitó szentmise, a Veni
Sancte szeptember 14-én, vasárnap délelőtt ¾ 9-kor lesz a diákmise
keretében.
Ministránsok
Szeptembertől ismét várjuk új, elsősorban fiú ministránsok jelentkezését.
A ministránspróba időpontja szombatonként délelőtt 10 órakor van a
templomban. Az első ministránspróbát szeptember 13-án, szombaton
tartjuk.
Énekkari szolgálat
Templomunk énekkara, a Schola, a szerda esti szentmise után, 3/4 7-kor
tartja próbáit. A templomi énekkar általában a vasárnap délelőtt 10 órakor
kezdődő ünnepi szentmiséken énekel.
A gitáros ének- és zenekar hétfő esténként ¾ 7-től tartja esti imádságát, a
Lélekzetvételnyi csend-et. Az énekkar az esti áhitat előtt ½ 6-tól
hangszeres, utána 7 órától pedig énekes próbát tart a plébánia
hittantermében. Templomunk gitáros ének- és zenekara a hónap harmadik
vasárnapját megelőző szombaton, az este 6 órakor kezdődő ifjúsági
szentmisén, valamint a hónap harmadik vasárnapján a délután 4 órakor
kezdődő „mocorgó” miséken énekel.

Lectio divina
Szeptember 13-án, délután ½ 5-kor szeretettel várjuk
a testvéreket a Szentírás imádságos olvasására.
Elmélkedésünk témája: „Mihaszna szolgák vagyunk.”
(Lk 17,5-10) A Lectio Divina-t Tájmel Antal atya
vezeti.
Lélekzetvételnyi csend
Szeptember 15-től hétfőnként az esti szentmise
után szeretettel várjuk a testvéreket közös esti
imádságunkra, melyet plébániánk gitáros ének- és
zenekara vezet.
Biblia-óra
Szeptember 16-tól, keddenként este ¾ 7-kor várjuk ismét szeretettel az
érdeklődőket Biblia-órára.
Gitáros szentmise
Szeptember 20-án, szombaton, az este 6 órakor kezdődő szentmisén
plébániánk gitáros ének- és zenekara fog énekelni.
Mocorgók miséje
Szeretettel hívjuk és várjuk a kisgyermekes családokat
szeptember 21-én, vasárnap délután 4
órakor a „Mocorgók miséjére”.
Óvodás hittan a plébánián
Az idén is lesz a plébánián óvodás hittan. Az ovis hittan október 2-án,
csütörtökön kezdődik a plébánia kis hittantermében. Kérjük a szülőket,
hogy szeptember hónapban szíveskedjenek beíratni gyermeküket az irodán
a foglalkozásokra.
Ifjúsági katekézis
Október 3-án és 4-én megkezdődnek az ifjúsági foglalkozások a
középiskolás fiatalok számára. Az ifjúsági hittant péntekenként Tamás
atya, szombatonként pedig Pozsgai Ági néni tartja. Szeretettel várjuk új
fiatalok jelentkezését középiskolás csoportjainkba.

Előretekintés októberre
Elsőpéntek

Az elsőpéntekes betegeket október 3-án látogatjuk.
Sík Sándor

Diákszakasz

Ákáclombon, orgonákon,
Messze-kandi hintafákon,
Táncos mozdonyfüstön át:
Tornya tarka fejdíszében
Int a régi ház elébem
Híjja, húzza kisfiát.
Dér a kerten, csíp a reggel.
Táskarázó víg kezekkel
Indul két apró kamasz.
Dohog, prüszköl a vonat már:
Várja őket, mint a kaptár,
Zümmögő diákszakasz.
Frissen azt az árva leckét!
Nosza, könyvek, füzetecskék,
Tollak, körzők, léniák!
Latin, magyar, mértan, számtan:
Szedi begyre nekiszántan
Két mohó jeles diák.
Ül a tisztes iskolában,
Szűk tudomány karámjában
Két alvégi friss csikó.
A tudomány nincsen ingyen!
De a tarka tudás-kincsben
Mégis markolászni jó!
Hej de hogyha délre kondul,
És a szürke szorgalombul
Szét a falka, merre lát:
Megy a gőzös Gödöllőre,
- Gödölyék a legelőre! Minekünk áll a világ!

Hivatali órák és ügyintézés a plébánián
Hétfőtől Péntekig: 900-1200
Szerdán: 1600-1800
Tamás atya fogadóórája:
Szerdán: 900-1000

