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

Gitáros szentmisék rendje októberben
Október 1-jén, vasárnap délelőtt ¾ 9-kor, október 15-én, vasárnap
délután 4 órakor.
Elsőpéntek
Október 6-án, a szokott időpontban látogatjuk az elsőpéntekes
betegeket.
Magyarok Nagyasszonya Főünnepe
Október 8-án, vasárnap ünnepeljük Szűz Máriának, Magyarok
Nagyasszonyának, Magyarország Főpátrónájának főünnepét. Az
ünnepi szentmise délelőtt 10 órakor kezdődik.
Rózsafűzér
Október 1-jétől esténként a szentmise előtt ½ 6-kor közösen
imádkozzuk a Rózsafűzért. Csütörtökönként a Szentolvasót
kivételesen mindig ¼ 6-kor kezdjük, és a gyermekek vezetik.
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.

A szentségi felkészítés rendje a plébánián
Október 1-jétől kezdve a következő módon alakul az elsőáldozás és
bérmálás szentségére felkészülő csoportok órabeosztása a plébánia
nagy hittantermében:
Elsőáldozási felkészítők:
Hétfőnként du. ½ 4 – ¼ 5
Csizmadia Gergelyné, Bodó Mária hitoktató órája a
Kölcsey Ferenc Általános iskola 3. osztályos hittanosai
számára
Csütörtökönként du. 4 – ¾ 5
Haraszti Levente hitoktató órája Levente bácsi 3. osztályos
hittanosai számára
Bérmálási felkészítők:
Szerdánként du. ½ 4 – ¼ 5-ig
Haraszti Levente hitoktató órája Levente bácsi 8. osztályos
hittanosai számára
Csütörtökönként du. 3 – ¾ 4
Szentmártoni Borsó Bence hitoktató órája Bence bácsi 8.
osztályos hittanosai számára
Felhívjuk a kedves szülők és fiatalok figyelmét, hogy Püspök atyánk
rendelkezésének értelmében az idei évtől csak az járulhat az első
szentáldozáshoz és a bérmáláshoz, aki első osztálytól kezdve
folyamatos hit- és erkölcstan oktatásban részesül az iskolában,
rendszeresen, azaz minden vasárnap részt vesz a szentmisén, és
ugyancsak rendszeresen, azaz minden alkalommal részt vesz a
szentségi felkészítésen. Kérem a kedves szülőket, tekintsék legalább
annyira fontosnak gyermekük lelki felkészülését az egyházban való
közösségi életre, mint a sport, a nyelv és zenei órák valamint egyéb
külön óráik megszervezését. Együttműködésükre feltétlenül
számítunk!

Gitáros ének- és zenekar
Hétfőnként este ½ 7-től szeretettel várjuk a gitározni és énekelni
vágyó fiatalokat az ifjúsági zenei énekpróbákra. A próbák a kis
hittanteremben kezdődnek.
Biblia óra
Keddenként este ¾ 7 -kor szeretettel várjuk a kedves testvéreket a
Szentírás közös imádságos olvasására. A Biblia órák a plébánia
tanácstermében kezdődnek.
Schola próbák
Szerdánként este 7 órától szeretettel várja templomunk kórusa, a
„Schola” az új tagok jelentkezését a felnőtt énekkarba. Az énekkari
próbákat a kis hittanteremben tartjuk.
Lectio divina
Október 14-én, szombaton szeretettel várjuk a kedves testvéreket
délután ½ 5-kor a Szentírás imádságos olvasására. A Lectio Divina
októberi témáját Szent János evangéliumából választottuk a
következő címmel: „Bontsátok le ezt a templomot, és én
harmadnapra fölépítem.” (Jn2,13-25).
Érettségizők találkozója
Október 14-én, szombaton „Időt kérünk!” címmel, délelőtt 10
órától kerül megrendezésre az Érettségi előtt álló fiatalok találkozója
az Apor Vilmos Katolikus Iskolában. Püspök atya szeretettel hívja és
várja a 11. és 12. osztályos fiatalokat az egész napos programra,
melyet Kaposi Gábor egyetemi lelkész atya vezet.
Mocorgók miséje
Szeretettel hívjuk és várjuk a kisgyermekes
családokat október 15-én, vasárnap
délután 4 órakor a „Mocorgók
miséjére”.
Hivatali órák és ügyintézés a plébánián
Hétfőtől Péntekig: 900-1200
Szerdán: 1600-1800

Bellovics Gábor SJ jezsuita szerzetes papszentelése
Nagy örömmel hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy Dr. Veres
András megyéspüspök atya október 21-én, szombaton a 15 órakor
kezdődő szentmisében áldozópappá szenteli Bellovics Gábor SJ
jezsuita szerzetest a budapesti Jézus Szíve Templomban (1085 Bp.
Mária u. 25.). Gábor atya évekkel ezelőtt egy teljes gyakorlati évet
töltött plébániánkon. Az ünnepi szentelési szentmisére
zarándokbuszt szeretnénk indítani. A zarándokbuszra jelentkezni
lehet hétfőtől az irodán, a hivatalos órákban. A zarándokbusz
útiköltsége: 2500 Ft/Fő.
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.
Irodai nyitva tartás az ünnepek alatt
Október 23-án, hétfőn és november 1-jén, szerdán, munkaszüneti
napokon az iroda zárva lesz. November 2-án, csütörtökön, halottak
napján az iroda a szokott módon délelőtt nyitva lesz 9-12 óráig.
Az altemplom és urnakert ünnepi nyitva tartása
Október 23 – 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.
Néhányan még mindig nem rendezték több éves elmaradásukat.
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.

