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2015. Október

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

Magyarok Nagyasszonya Főünnepe
Október 8-án, csütörtökön ünnepeljük Szűz Máriának, Magyarok
Nagyasszonyának, Magyarország Főpátrónájának ünnepét. Az
ünnepi szentmise este 6 órakor kezdődik.
Lectio divina
Október 10-én, szombaton szeretettel várjuk a kedves testvéreket
délután ½ 5-kor a Szentírás imádságos olvasására. A Lectio Divina
októberi témáját a Teremtés könyvéből választottuk a következő
címmel: „Szivárványt helyezek a felhőkbe: ez legyen a szövetség jele
köztem és a föld között” (Ter 9,8-15).
Gitáros szentmisék rendje októberben
Október 11-én, vasárnap délelőtt ¾ 9-kor, október 17-én, szombaton
este 6 órakor és október 18-án, vasárnap délután 4 órakor.
Mocorgók miséje
Szeretettel hívjuk és várjuk a kisgyermekes
családokat október 18-án, vasárnap
délután 4 órakor a „Mocorgók
miséjére”.

Hitoktatás rendje a plébánián
Október hónaptól kezdve a következő módon alakul a csoportok
hittanbeosztása a plébánia hittantermeiben:
Óvodás csoport
Csütörtök
17 óra
Molnárné Keszi Zsanett
Alsós kezdő csop. Kedd
17 óra
Molnárné Keszi Zsanett
4. o. (Móra, Fekete) Kedd
16 óra
Haraszti Levente
4. o. (Kölcsey)
Hétfő
15 óra
Harasztiné Bársonyosi Ágnes
8. osztály
Kedd
17 óra
Haraszti Levente
Beavató szentségekre való felkészítés
Október 21-én szerdán megkezdődik a beavató szentségekre való
felkészítése felnőtt testvéreinknek. A felkészítő órák este 7 órakor
kezdődnek a plébánia nagy hittantermében.
Irodai nyitva tartás az ünnepek alatt
Október 23-án, pénteken munkaszüneti nap van. Az iroda ezen a
napon zárva lesz. November 2-án, halottak napján az iroda a szokott
módon délelőtt nyitva lesz 9-12 óráig.
Diakónus szentelés Veszprémben
Nagy örömmel hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy Dr. Márfi
Gyula veszprémi érsek október 30-án, pénteken délelőtt 10 órakor a
Veszprémi Bazilikában diakónussá szenteli Fuchs Tibor V. éves,
veszprémi egyházmegyés kispapot, aki korábban néhány évig
templomunk sekrestyése és orgonistája is volt. Az ünnepi szentelési
szentmisére zarándokbuszt szeretnénk indítani. A zarándokbuszra
jelentkezni lehet hétfőtől az irodán, a hivatalos órákban. A
zarándokbusz útiköltsége: 2000 Ft/Fő.
Rózsafűzér
Esténként a szentmise előtt ½ 6-kor közösen imádkozzuk a
Rózsafűzér imádságot. Csütörtökönként a Szentolvasót kivételesen
mindig ¼ 6-kor kezdjük, és a gyermekek vezetik.
Gitáros ének- és zenekar
Hétfőnként este 7 órakor szeretettel várjuk a gitározni és énekelni
vágyó fiatalokat az ifjúsági zenei énekpróbákra. A próbák a kis
hittanteremben kezdődnek.

Biblia óra
Keddenként este 7 órakor szeretettel várjuk közös imádságos
Szentírás olvasásunkra az érdeklődőket. A Biblia órák a plébánia
tanácstermében kezdődnek.
Schola próbák
Templomunk kórusa, a „Schola” szeretettel várja az új tagok
jelentkezését a felnőtt énekkarba. Az énekkari próbák szerdánként
este 7 órakor kezdődnek a kis hittanteremben.
Szentségimádási ájtatosság
Csütörtökönként az esti szentmise után szeretettel várjuk a
testvéreket az Oltáriszentség előtt eltöltött közös félóránkra. A
szentségimádás a mise végétől ¼ 8-ig, a Befejező imaóra végéig tart.
Ifjúsági hittanóra középiskolásoknak
Péntekenként szeretettel várjuk a középiskolás fiatalokat ifjúsági
hittanra. A beszélgetéssel, játékkal, imádsággal egybekötött ifjúsági
foglalkozások este 7 órakor kezdődnek a plébánia kis
hittantermében.
Ministráns foglalkozás és próba
Szombatonként délelőtt hívjuk a ministránsokat szertartás és
olvasáspróbára. A ministránsfoglalkozások délelőtt 10 órakor
kezdődnek a templomban.
Az altemplom és urnakert ünnepi nyitva tartása
Október 23-től november 3-ig az altemplom és az urnakert
meghosszabbított ideig, reggel 8 órától este 8 óráig lesz nyitva.
Kérjük, hogy az ünnepek alatt is szíveskedjenek betartani
temetőinkben a szokott rendet. Mécsest, gyertyát csak a biztonságos,
kijelölt helyeken gyújtsanak.

Elmaradt befizetések
Felhívjuk a sírfenntartó hozzátartozók figyelmét, hogy még mindig
sokan adósak az elmaradt sírfenntartási hozzájárulások rendezésével.
Sokan több évre visszamenőleg komoly összegekkel tartoznak,
különösen az altemplomi sírok esetében, nem kis kárt okozva ezzel
plébániánknak. Mivel az utóbbi években igen megemelkedett a
temetőinkhez köthető rezsi költsége (villany, víz, szemétszállítás,
takarítás, karbantartás, stb.), kérjük, hogy a faliújságon feltüntetett
sírhelyek gondozói minél előbb rendezzék a plébániával szembeni
adósságukat.
Előretekintés november hónapra
Elsőpéntek
A betegeket november 6-án a szokott időpontokban látogatjuk.
Mindenszentek
November 1-jén, szombaton Mindenszentek főünnepe lesz. Mivel ez a nap
vasárnapra esik, a szentmisék a vasárnapi rend szerint lesznek. Az este 6
órakor kezdődő szentmise végén tartjuk a halottakért végzett esti
ájtatosságot.
Halottak napja
November 2-án, hétfőn Halottak napján a következő rend szerint lesznek a
szentmisék:
Az altemplomban délelőtt 9 órakor kezdődik a szentmise, melynek végén
imádkozzuk a lucernáriumot és megáldjuk az altemplomi sírhelyeket.
Az urnakertben délután 4 órakor tartunk szentmisét melynek végén
imádkozzuk a lucernáriumot és megáldjuk az urnakerti szektorok
sírhelyeit.
A templomban este 6 órakor kezdődik a szentmise, melynek végén
imádkozzuk a lucernáriumot.

Hivatali órák és ügyintézés a plébánián
Hétfőtől Péntekig: 900-1200
Szerdán: 1600-1800

