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Az Imádkozó Ember
Reggel olyan jó várni a napkeltét, ahogy a nap sugarai lassan az ablakon át fénnyel betöltik a
helyiséget, ahol az ember ébred, hogy szép napja legyen. Csendben, ha csak lehet minden zajt
kizárva, rádió, tv nélkül kezdeni újra élni. Látni, hallani, de nem csak a testünkkel, szemünkkel,
fülünkkel, hanem elsősorban lelkünkkel, szívünkkel, testtartásunkkal. Megköszönni az Istennek,
hogy vigyázott Ránk az éjjel, és új napra ébredtünk.
Nem véletlenül mondja a mondás: megint bal lábbal keltél! - amikor az ember morcos, ideges,
ingerült, haragszik mindenkire, nincs jó kezdet. Sajnos sok embernél nem jól kezdődik a nap,
amiről csak maga tehet, kár hárítani a felelősséget másokra, egyedül rajtunk múlik, hogy kezdjük a
napot.
Szépen kezdeni minden áldott reggelt, nyugodtan, derűsen, teli reménnyel, hogy a nap folyamán
öröm legyen az ember arcán, csak is imádsággal lehet. Az imádkozó ember az Atyához fordul, a
Szentlélek kegyelme által követi Krisztust, legalábbis megpróbálja, a nap minden szakaszában.
Szépen írja Szent Pál apostol a kolosszeiekhez írt levelében: ”Bármit szóltok és tesztek, mindent az
Úr Jézus nevében tegyetek, s adjatok hálát általa az Istennek, az Atyának”. E hálaadás emeli fel az
embert, teszi képessé arra, hogy párbeszédet folytasson az Istennel az imádság révén, hogy eltöltse
a Lélek ereje, mely megszenteli, megáldja az imádkozó embert. A keresztény imádságot a szentlélek
sugallja, hogy megtapasztalja Isten jóságát, gondoskodó szeretetét az életében.
Kedves Testvérek! Imádság nélkül kezdeni a napot? Sajnos sokan imádkozni sem tudnak, mert az
imádság a modern életükben nem fér bele. Látni is, rosszabb tapasztalni, reggel azt a sok keserű
arcú ember! A reggeli autós forgalom idegességét, szidalmazásait. Nap, mint nap így kezdeni?
Mennyivel más lenne egy rövid fohásszal elindulni, s majd Isten segítségével, örömmel hazajönni.
A legszomorúbb az, hogy nem arról írnak a modern farizeusok, vagy tudósítanak, hogy az emberek
nagy része nem tud imádkozni. Nem ez a fő gondjuk. Hogy lehet az, hogy a katolikus egyházban
imádkoznak, vagy misét mondanak az élőkért, az ország vezetőiért, ha keresztény értékeket valló és
védelmező vezetők irányítják az országot. Micsoda írások jelennek meg, nem palástolva, hogy
fogalmuk sincs, miről írnak!
Kedves nem imádkozó, vagy imádkozni nem tudó emberek, jó hírem van számotokra! Értetek is,
imádkozunk nap, mint nap! Kétezer éve így történik a katolikus egyházban, egészen Krisztus
második eljöveteléig a hitünk szerint. Imádkozunk önmagunkért, élőkért, az elhunytak lelki
üdvérért, családtagjainkért, egyházi közösségekért, a papokért, fiatalokért, betegekért, társadalmi
életben lévő vezetőkért, függetlenül, hogy istenfélő vagy nem, szinte minden szándékra.
Imádkozunk, mindenkiért, hogy ne ballábbal keljenek az emberek! Mert mégis csak az Isten szabad
ege alatt vagyunk mindannyian, és jobb úgy élni, hogy örömteli, boldog arcot lát az ember az
Istenhez fordulás által, ami maga az imádság.
Szép kezdetet minden reggel!
Zoltán atya
plébános
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Evangélium Szent Lukács szerint (18,1-14)
Egyszer arról mondott nekik példabeszédet, hogy szüntelen kell imádkozni, és nem szabad
belefáradni.
Így szólt: „Az egyik városban élt egy bíró, Istentől nem félt, emberektől nem tartott. Élt abban a
városban egy özvegyasszony is. Elment hozzá, s kérte: Szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel
szemben. Egy ideig vonakodott, aztán mégis így szólt magában: Igaz, Istentől nem félek, embertől
nem tartok, de annyira terhemre van ez az özvegy, hogy igazságot szolgáltatok neki, nehogy végül
nekem jöjjön és arcul üssön.”
Az Úr így szólt: „Hallottátok, hogy mit mond az igazságtalan bíró? Hát az Isten nem szolgáltat
igazságot választottjainak, akik éjjel-nappal hozzá kiáltanak? Megváratja őket? Mondom nektek,
hamarosan igazságot szolgáltat nekik. Csak az a kérdés, hogy amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet
a földön?”
Az elbizakodottaknak, akik meg voltak róla győződve, hogy igazak, s a többieket megvetették, ezt a
példabeszédet mondta: "Két ember fölment a templomba imádkozni, az egyik farizeus volt, a másik
vámos.
A farizeus odaállt előre, és így imádkozott magában: Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok
olyan, mint a többi ember, rabló, igazságtalan, házasságtörő, mint ez a vámos is. Kétszer böjtölök
hetenként, mindenemből tizedet adok.
A vámos megállt hátul, szemét sem merte fölemelni az égre, inkább a mellét verte és könyörgött:
Isten, irgalmazz nekem, bűnösnek!
Mondom nektek, hogy ez megigazultan ment haza, az nem. Aki magát felmagasztalja, az
megaláztatik, aki megalázza magát, az felmagasztaltatik.”
A müncheni Új képtárban látható ez a kép. Un. romantikus festő
műve. Nehéz kivenni a sötét kép részleteit, még nehezebb rájönni,
mit akarhatott a művész ezzel a képpel elmondani. A képhez
tartozó hangos magyarázat tudni véli ezt. A festő hívő ember volt.
Isten és ember viszonyát a világhoz mondja el ezen a képen. A
sötét erdő, a templomrom a természeti világ sötétségét mutatja,
amelyben az ember és az Isten is világosságot teremt.
Az ember által keltett kicsiny tűz világossága és a sötét táj feletti
ég fénye közötti különbség mutatja be a festő világnézetét. A rom
alatt alig látható aládúcolásban álló és a tűzzel fényt csiholó
ember és a még felhősen is ragyogó eget teremtő Isten közötti
különbség figyelmeztetés a néző számára.
A templomrom is emberi alkotás romja, ezzel szemben az Isten
teremtette fenyők sudár épsége csak fokozza a kép hatását, Isten
és ember közötti különbség jelképét.
” Csak az a kérdés, hogy amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet a
földön?” (Lk. 18,8)
Az Anna napi események
Az idén, kétévi esős ünneplés után nagy melegben
telt a búcsú napja.
A szentmisét Zoltán atya és Szilágyi János atya
celebrálta.
Ismét zenés volt a szentmise, amit ismét Richter
Pál szervezett nekünk, a Szent Anna kórus és
zenekar Mozart egyik miséjét adta elő.
Megállapíthattuk, hogy egyre szebben szól a
kórus, egyre több remek szólóénekest hallhatunk,
a zenekar – még ilyen kis létszámmal is – képes
visszaadni a Mozart-zene szépségeit. Méhes Imre,
a karvezető és karmester munkája elismerésre
méltó. Köszönjük!
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Ahogy eddig is minden évben szokás volt, Zoltán atya kitüntető emléklapot és ajándékot adott át
egyházközségünk tagjának, aki szeretettel végzett munkájáért kapja elismerésként, köszönetként.
Az idei kitüntetettek: Pizágné Horváth Julianna asszony és Horváth Klára asszony.

Julcsi és Klári testvérek, az egyházközségben is párban tevékenykednek, segítenek, ahol tudnak. És
ezt sok éve teszik önzetlenül, fáradságot, időt nem kímélve.
Julcsi és Klári, mindent köszönünk!
Zoltán atya tíz éve szolgál egyházközségünkben, ez
alkalomból köszöntöttük őt a búcsú napján. Nyíri
Csaba polgármesterünk méltató szavai jól
közvetítették
mindnyájunk
elismerését
és
köszönetét mindazért, amit Zoltán atya értünk tett
ebben a tíz évben. Sokat kaptunk és kapunk
Zoltán atyától. Karbantart bennünket. Nemcsak a
templomot, a plébániát, a temetőt, hanem
leginkább a lelkünk megemelésében segít.
Az egyházi tanács és a Karitász csoport egy-egy
Dely Teréz által készített tűzzománc képpel
ajándékozta meg Zoltán atyát.
Isten adjon sok erőt a további évekre, Zoltán atya!
A szentmisét követően a mindig szokásos szeretet-vendégség következett, az agapé, amikor
közösségünk egy pohár bor, vagy üdítő és az áldozatkész asszonyok sütötte sütemények élvezete
mellett találkozik, beszélget, örül a társaságnak, ami ma már igazi közösség.
Délben egy kicsit szűkebb közösségben folytatódott az ünnep a plébánia kertjében. Több mint
nyolcvanan voltak hivatalosak a vendégségbe, akik a tevékenyebb tagjai az egyházközségnek, és
valamilyen módon hozzájárulnak a közösség működéséhez. Az asztaltársaságok jó hangulatban
fogyasztották el a szerény ebédet, újabb jó beszélgetések tapasztalatával és emlékével térhettek
haza.

A délutáni program ez évben jazz volt, dixiland és más klasszikusnak számító jazz darabok. A
zenekar a Brass on Brass volt. A hőség ellenére több mint százan jöttünk össze, és a visszajelzések
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szerint a jelenlévők élvezték az előadást. A zenészek zenei és hangszer tudása külön is kiemelkedő
élmény volt. A jazz laza előadói stílusa ugyan többeknek fegyelmezetlenségnek tűnhetett, mások
annál jobban szórakoztak a játék közben elhangzó bemondásokon, csipkelődéseken. A koncert
utáni szokásos borozgatásba a zenészek is bekapcsolódtak. Érdekes volt egyikük kérdése, hogy nem
tiszteletlen zene-e a jazz egy templomhoz! Semmilyen produkció nem tiszteletlen, amelyet
tehetséggel és sok áldozatot követelő tanulással megszerzett előadói tudással, jó értelemben vett
szolgálatként adnak elő.

További nyári események képes beszámolója
A Puszta Sándor alapítvány szervezésében már évek
óta három előadásra kerül sor a nyár elején, a búcsú
napján és a nyár lezárásaként. Az idén a Latin Duó
virtuóz gitárjátékát hallgattuk június végén, akik
spanyol és egyéb latin zenét adtak át nekünk.
A páros nem az eredeti felállásban (Tátrai Tibor –
Szűcs Antal Gábor) jött el hozzánk, hanem barátaikat
kérték fel erre, akik nem a híres előadókat akarták
pótolni, hanem saját művészetükkel teremtettek jó
hangulatot. Nem tudjuk, mit kaptunk volna, ha az
eredeti meghívottak zenélnek, de a tapsokkal
kikényszerített ráadások voltak annak igazolása,
hogy a közönség élvezte ezt a fajta zenét.
A LATIN DUÓ nyárnyitó koncertje

Szent István ünnepén

Hagyomány már, hogy a katolikus szentmisével kezdődik Szent István ünnepe. Az ünnepnap
további falubeli programjai csak ezután következhetnek. De önmagában is ünnepi ez a szentmise,
hiszen első szent királyunk a ünnepe és a kenyér ünnepe is. A kenyéré, amely életünk jelképe, a
megtermett búza asztalra helyezhető megtestesülése, osztható táplálék. Jézus is kenyérnek nevezi
saját testét, ami által táplál minket, életet ad nekünk.
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Terményszentelés, hálaadás
Augusztus utolsó vasárnapján megköszönjük Istennek a
termést, ami nemcsak zöldséget, gyümölcsöt jelent, hanem
mindenfajta munkánk eredményét. Ezt fejezik ki az oltár elé
hozott termések, bor, lekvár. Régi szokást hozott vissza ezzel
Zoltán atya, egyre szebb és gazdagabb a hívek által hozott
termények halmaza.
A városias életforma nem felejtetheti el, hogy életünk
fenntartása az emberi munka gyümölcse, amely azonban
közvetlenül és közvetve is Isten cselekvő együttműködését
magában hordozza. Jó, hogy az erre figyelmeztető alkalom
ismét szerepet kapott vasárnapi ünnepeink sorában.
Igazi zenei ritkaságban lehetett része azoknak, akik
meghallgatták Mesi, azaz Guessous Majda Mária
augusztus végi koncertjét, melyet zenésztársaival,
Berta Alexandrával és Boros Gerzson Dáviddal
tartottak templomunkban.

GUESSOUS MAJDA MÁRIA
előadóestje a nyár záróeseményeként

Mesi mély hitről tanúskodó szavai, dalai és a zenei
egységeket összekötő gondolatai a szakrális térhez
méltó módon csendültek fel. A magyar, török és
marokkói népzene dallamainak találkozása és
egybefonódása változatos, de ugyanakkor mégis
egyenes ívű zenei élményt nyújtottak a
hallgatóságnak. „A népzenén keresztül összekötő
híd szeretnék lenni a különböző emberek és
kultúrák közt” - mondta az énekes, aki különböző
pengetős hangszerek játékával kísérte dalait.

Gondolatok a leányfalui hittan táborról
Immár tízedik alkalommal rendeztük meg a plébániai hittanos tábort. E tíz év alatt közel 450
gyermeket táboroztattunk. Bízom benne, hogy jó szívvel emlékeznek majd egykor a tábor
élményeire, amely lelkileg, szellemileg, kulturálisan megmutatta számukra, hogy ugyanolyan
gondolkodásúakkal jó együtt lenni, együtt imádkozni, játszani, beszélni arról az Istenről, akinek
hiszünk az atyai szeretetében, és akinek valóságát megtapasztaljuk az éltünkben.

5/8

Minden tábor a testvériség jegyében zajlik. A tábor hetében minden nap szentmisével kezdjük a
napot, majd tematikus programok várják a gyermekeket. Főleg a régi világ vallásosságát próbáljuk
bemutatni, abból is egy-egy szeletet, pl. kenyérsütést, az ahhoz tartozó tiszteletet.
Ebben az évben a gyógynövények ismerete, hasznosítása volt a téma.
Minden évben felkeressük a Pilis Mária kegyhelyeit, amelyek őrzik a népi vallásosság tiszta hitét.
Nagy élmény szentmisét bemutatni a gyerekkel az ilyen alkalmakkor.
Sajnos a népi vallásosság egyre jobban kiszorul az életből. Az útszélekről eltűntek a vallásos
szimbólumok, a lakásokból a szentképek, a házi oltárok, a szentelt víztartók, amelyekkel távol
tartották a gonoszt a hajléktól. Ma már nagyobbak a házak, mint a templomok.
Megmutatni az egyensúlyt fontos cél!

Az a világ sem volt rosszabb, amit ma divat kárhoztatni az emberi méltóság nevében, sőt talán
nyugodtabb volt, mint ez a modernnek mondott civilizáció, ahol mindent nagy értéknek tartanak,
csak az embert nem.
Pedig egyedül az embert teremtette az Isten saját képére és hasonlatosságára! Jó lenne, ha sokan
ezen elgondolkoznának!
A tábor üzenete a kisgyermekek számára: belenőni a vallásosság értékeibe, amely támasz lehet
számukra egy életen át. Megtanulni a Szentháromság Egyistent imádni, az Atyával, a Fiúval és a
Szentlélekkel kezdeni a napot és Ővele is fejezni be. Az imádságra, mely megtanít az
összeszedettségre, az odafigyelésre a Teremtő felé. A szentmisén részt venni, mely beemel a
mennyei szférába, egyben részesedhetnek a megtört kenyérből, amely Krisztus teste. A közösséghez
való tartozás lelki élményét megismerni, amely Krisztusban testvérekké emel minket.
Testvérek, mennyire más a faluban azokkal találkozni, akikkel a templomban a misén együtt
vagyunk, énekelünk, imádkozunk! Akkor már nem ismeretlen emberek között élünk, hanem van, a
mi összeköt minket: Krisztus megváltó szeretete.
Megtartani, megőrizni, továbbadni, hitünket,
hazaszeretetünket, erre tanítjuk a tábor gyermekeit.

vallásosságunkat,

magyarság

tudatunkat,

E hitvallással köszönjük meg Istenek a tíz évet, amit a hittanosokért tettünk, és Isten segítségével
továbbra is tenni szeretnénk Krisztusban segítőimmel, Ragóné Tegzes Márta, Balla Béla, Solti
Mariann, hitoktatók, Éliás-Szalai István és Győrik Ágnes együttműködésével.
Zoltán atya

A magyar régmúlt máig élő emléktöredékei
(Magyarigen az erdélyi Hegyalján)
Átutazóként, látvány alapján biztosan azt mondanám, hogy Románia, ezen belül Erdély lakossága
legvallásosabb Európában. Többféle vallás régebbi és újabb templomai sorjáznak még az egész kis
településeken is. A hatalom felmutatásának jegyében 1990 óta még nagyobb sebességre kapcsolt a
„hagymakupolás” honfoglalás, és egyre újabb és újabb ortodox kolostorok épülnek ma már
Székelyföldön is. Összességében nem tűnik úgy, hogy az épített környezetbe, a települések
központjába nem illeszkedő, szín- és formavilágukkal kirívó ortodox templomokat, sőt helyenként
komplexumokat a tényleges vallási buzgalom hozná létre. Erdélyi településeken mind a mai napig
általában katolikus, illetve református templomok uralják a központi helyeket még a szórvány
vidékeken is. Például Fehér megyében, amelyben nagyon sok településen már 20% alatti a magyar
lakosság lélekszáma egy-egy lelkipásztor alá hét–nyolc falu is tartozik. Ezeken a helyeken általában
csak kéthetente tudnak istentiszteleteket, miséket tartani.
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Ilyen település a Gyulafehérvártól mindössze 15 km-re, az
Erdélyi Hegyalján található 1000 lakosú Magyarigen
település. Ma már csak mintegy 50 magyar lélek (28
református, 22 katolikus) lakja, akik viszont idestova egy
évszázada sikerrel őrizték meg magyarságukat a jelentős
román többség és román állami fennhatóság ellenére, és
függetlenül attól, hogy már hosszú évtizedek óta nincsenek
magyar osztályok az iskolában. Ez egyértelműen az időközben
kialakult túlélési stratégiájuknak és a történelmi magyar
egyházak
nemzetmegtartó
erejének,
állhatatos
munkálkodásuknak köszönhető.
A református erődtemplom a falu központjában található, Árpád-kori szentélye a középkori
Magyarigen mezővárosi rangjáról, Hegyalján belüli központi szerepéről tanúskodik. A korabeli
oppidiumnak (mezőváros) hetipiac tartásához is joga volt. Az idők során számos tragédia
színhelyeként szerepel a történelemkönyvek lapjain. A legutolsó, amelyre a magyar lakosság még
élénken emlékezik, az 1848 októberi Avram Iancu-féle vérengzés volt, amelynek majdnem 200
magyar esett áldozatul. Emléküket kivégzésük helyén kőoszlop őrzi a katolikus templom kertjében.
Augusztus végén, a zeneakadémista népzenész diákokkal kirándulás keretében tettünk látogatást a
településen. Szívszorongató érzés volt részt venni a helybeliekkel a kéthetente tartott szentmisén,
amelyet tekintettel arra, hogy román ajkú hívő is jelen volt, részben románul tartott a
Gyulafehérvárról érkezett esperes úr. A mise a magyar himnusz eléneklésével zárult.
Richter Pál

Pénzért dolgozunk?
Manapság sok szó esik a pénzről sokféle összefüggésben, legtöbbször nem dícsérőleg. Valóban
jelentősen elfajult a pénz szerepe, értékelése a világban. Zoltán atya augusztus 18-i beszédében a
munkával kapcsolatosan mutatott rá a pénz félreértelmezésére, amit érdemes a beszédből
kiragadva idézni, és elgondolkozni rajta!
„Sokszor halljuk: ’Nem fizetnek meg, hát nem is töröm magam a munkában.’ Elfelejtik, akik ezt
mondják – és hányan mondják – hogy a munka az erkölcs része, a munka eredményéért dolgozik
mindenki, ami nem a pénz. A munkát valaminek létrehozásáért végezzük, bármi legyen is az. Az
érte kapott pénz másodlagos, ami jó esetben arra szolgálna, hogy a más által elvégzett munka
eredményéért, amire szükségem van, azt ellentételezni tudjam ezzel az egyezményes értékmérővel,
a pénzzel. De a munkát elsősorban nem a pénzért végezzük, ezért a munkát a létrehozott
eredményéért szabad csak végezni. Hiszen valaki másnak készül a munka terméke, akinek szüksége
van rá. Így erkölcsi felelősség a munka jó elvégzése. Erről hányszor, de hányszor megfelejtkeznek!
Szinte természetesnek veszik, hogy a pénzzel mérik a munka értékét.
A munka megfizetése egy más dolog. Valójában nem a munkáért fizetünk, hanem annak
eredményéért. Mindegy, hogy milyen hivatásról, milyen munkavégzésről beszélünk. Persze, hogy
meg kell fizetni azt, amire szükségünk van, és más megteszi nekünk. De nem annak mennyisége a
mérce, az erkölcsi mérce.
’Nem kell törnöd magad a jó eredményekért, hisz úgy sem vagy rendesen megfizetve.’ Erkölcsi
felmentést sugall ez a mondás és erkölcstelenné tesz.”
A szentmisék rendjének változásai a téli időszakban (október 6.-2014. április 12.)
Vasárnap délelőtt:

10:00 és 11:15

Szerda reggel:
8:00
Csütörtök reggel:
8:00
Péntek reggel
8:00
(elsőpénteki mise után szentségimádás)
Szombat este (vasárnapi előmise)

17:30

A Kálvária utcai keresztút helyreállítása
Megkezdődött a régi kálvária helyreállítása árajánlat bekérésével! A tényleges helyreállítás
tavasszal történik meg. Remélhetőleg a jövő évi búcsúkor az újraszentelésre is sor kerülhet. A
munka teljes egészében adományokból tud megvalósulni. Már tengerentúlról is érkezett nagyobb
adomány, az utca lakói közül is adakoztak, de még sok hiányzik. Kérjük a támogatást erre a célra is!
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A Szent Anna kórus koncertje október 26-án
A Szent Anna kórus és zenekar október 26-án este 7 órától fennállásának 10. évfordulója
alkalmából koncertet ad a Szent Anna templomban. A műsorban válogatás hangzik el Mozart
misetételeiből, Liszt, Kodály és mások egyházi műveiből. Vezényel Méhes Imre, művészeti vezető
Richter Pál. A koncertre a belépés ingyenes, támogatást a kórus és zenekar jövő évi működésére
szívesen fogadunk.
Hittan-órák a 2013/2014 tanévben
1. a–b

Kedd 11:50 - 12:35

Solti Mariann

4.a

Szerda 14:45 - 14:35

Balla Béla

2. b

Kedd 12:55 - 13:40

Solti Mariann

5.a

Szerda 13:50 - 14:35

Balla Béla

2. a

Kedd 13:50 - 14:35

Solti Mariann

7.

Csütörtök 12:55 - 13:40

Balla Béla

3. a-b

Kedd 14:45 - 15:30

Solti Mariann

4.b

Csütörtök 13:50 - 14:35

Balla Béla

4. a

Kedd 14:45 - 15:30

Balla Béla

Hittan az óvodásoknak: hétfő 15:00-15:45

4. b

Kedd 11:50 – 12:35

Balla Béla

5.a

Kedd 10:55 – 11:40

Balla Béla

5.b

Kedd 12:55 – 13:40

Balla Béla

6-7-8.

Kedd 13:50 – 14:35

Balla Béla

3. osztályosok részére elsőáldozási felkészítő oktatás
2014. márciustól!
Szerdánként 10 órakor kisgyermekes szülők
találkozója!
Felnőtt (keresztségre, első áldozásra): egyénileg!

» Idősek, betegek szentmiséje október 20-én 9:30-kor. A szentmise keretében a betegek szentsége
kiszolgálására is sor kerül. Előzetes jelentkezést kér Zoltán atya!
» Mindenszentek napján, november 1-én, 15 órakor a temetőben, a ravatalozó előtti kegyeleti
helyen szentmisével emlékezünk halottainkra. November 2-án 17:30 –kor halottak-napi mise,
utána litánia a megholtakért.
» Ismét felhívjuk a figyelmet a temető lejárt sírhelyeinek megváltására! A lejárt, azaz 25 évnél
régebbi sírok újra-megváltása kötelező! A meg nem váltott, lejárt sírok felszámolása
megkerülhetetlen, hiszen a temetőben szabad hely már alig van.
Gyerekprogramok az iskolai év első félévében!
Minden vasárnap 11-kor családok és gyermekek szentmiséje.
Szeptember 15. Veni Sancte, rajzpályázat (Imádság, Ima otthon), leadási határidő okt.6.
Október 13-án vasárnap: Rajzpályázat eredményhirdetés.
Október 31-én, csütörtök: plébániai napot, szünidei hittant tartunk sok játékkal, énekkel.
November 30-án, szombaton adventi készülődés. Adventi koszorút és kézműves ajándékokat
készítünk, mézeskalácsot sütünk.
December 1 -én, vasárnap adventi koszorúk megáldása.
December 8 -án, vasárnap a 11-es szentmise után ellátogat templomunkba a Mikulás.
December 15 -én, vasárnap adventi lelkinap lesz, gyónási lehetőséggel.
December 24 -én, hétfőn 15: 00 órakor hittanosok betlehemes játéka a templomban, betlehemi
láng átadása.
December 24 -én, hétfőn 23:00 –kor éjféli szentmise.
Szeretettel várunk minden családot, gyermeket a plébániai programokra, szentmisékre!
A szentmisék rendje (október 6-től):

Szerda, csütörtök
08:00
Péntek
08:00
minden első pénteken mise után szentségimádás
Szombat, vasárnapi előmise
17:30
Vasárnap
10:00
családok miséje
11:15
Gyónási lehetőség: szentmisék előtt fél órával, illetve előzetes megbeszélés
szerinti időpontban.
Idősek és betegek szentséggel való ellátása otthon, a hónap első péntekén,
vagy előzetes megbeszélés alapján.

Római Katolikus Plébánia telefonszáma: 26/383-091
Cím: Szent Imre herceg útja 14.
Plébános: Szalay Zoltán atya
Ügyfélfogadás: kedd: 9:00-11:00, szombat: 10:00-12:00, vagy előzetes
telefonos megbeszélés szerint

Segítse egyházközségünket! Számlaszám: 64700083-10001679 (Takarékszövetkezet)
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