ÜZENET
2019. október

„SZÓLJ, URAM, MERT HALLJA A TE
SZOLGÁD!”
(1Sám 3, 10)

OKTÓBER 8.
Magyarok Nagyasszonyának ünnepe
A hagyomány szerint Szent István király halála előtt, 1038ban, Nagyboldogasszony napján Szűz Mária oltalmába
ajánlotta koronáját és országát. A krónikák szerint így
imádkozott: „Egek Királyné Asszonya! A te oltalmadba
ajánlom népemet és nemzetemet. Vigyázz reá, mint a te
országodra!” Őseink ezt a felajánlást szent örökségként
származtatták nemzedékről nemzedékre. A Mária és hazánk
közti kapcsolat a nép lelkében is tovább élt, bizonyság erre a
magyar költészet, ima- és énekvilág, számtalan Máriakegyhelyünk és zarándoklataink, a nép áhítata.

Eseménynaptár:

október 8.

kedd

A Ferences Világi Rend szervezésében
Magyarok Nagyasszonyának ünnepén
imaóra a családokért, egyházunkért és
hazánkért
17:25
rózsafüzér
18:00

szentmise

Állandó programok egyházközségünkben:
szentségimádás
dicsőítő énekekkel
szentségimádás

minden vasárnap az esti szentmise után

bibliaóra

minden hétfőn az esti szentmise után
minden pénteken
18:00: elsőáldozásra készülőknek
19:00: általános iskola felső tagozatosainak
minden hónap 1. és 3. kedd, 19:45

baráti kör

minden hónap 3. hétfő, 16:00

hittanórák a plébánián

Miserend
hétfő: 18:00 (utána
szentségimádás
19:30-ig)
szerda: 7:30
péntek: 18:00
vasárnap: 8:30 és 18:00
(júliusban és
augusztusban: 8:30
és 19:00

Gyóntatás
hétfőn és pénteken:
17:30-tól
vasárnap reggel:
8 órától
vasárnap délután:
17:30-tól

Temető nyitva
tartása
hétfő: zárva
kedd: 10-18 óráig
szerda: 10-18 óráig
csütörtök: 10-18 óráig
péntek: 10-18 óráig
szombat: 10-16 óráig
vasárnap: 8-19 óráig

Iroda
hétfő-péntek:
14:30-tól 18 óráig

Előkészületek templomszentelésünk
20. évfordulójának megünneplésére
1996. június 13-án Paskai László bíboros, esztergomi érsek letette templomunk II. János
Pál pápa által megáldott alapkövét. Elkezdődtek a munkálatok.
1997. január 18-án, a templom védőszentjének, Szent Margitnak az ünnepén Paskai
László bíboros atya megáldotta a kész altemplomot, egyben bejelentette, hogy a
lelkészséget 1996. december 1-vel plébániai rangra emelte.
Négy és fél évi munka után, 1999. december 23-án, este 6 órakor az első szentmise
keretében Benke István apát-plébános megáldotta a felépült templomot. Ebben az évben
a karácsonyi ünnepi szertartások már a templomban voltak.
2000. július 8-án Paskai László bíboros, esztergomi érsek Kada László érsek
közreműködésével felszentelte új templomunkat.
Szeretnénk méltóképpen megünnepelni eme jeles eseményt. Szeptember hónapban
elkezdődtek az előkészületek. Minden kedves tenni vágyó testvérünk segítségét
szeretettel fogadjuk a különböző munkacsoportokba. Részletes ismertetést, a
munkacsoportokhoz való csatlakozás lehetőségét újságunk következő számaiban
olvashatják majd a kedves hívek.

Vasárnapi szentmisék olvasmányai:
október 6.
október 13.
október 20.
október 27

olvasmány

szentlecke

evangélium

Hab 1, 2-3; 2, 2-4
2 Kir 5, 14-17
Kiv 17, 8-13
Sir 35, 15b-17.20-22a

2 Tim 1, 6-8.13-14
2 Tim 2, 8-13
2 Tim 3, 14 – 4, 2
2 Tim 4, 6-8.16-18

Lk 17, 5-10
Lk 17, 11-19
Lk 18, 1-8
Lk 18, 9-14
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A plébánia számlaszáma: 11718000-20382870
(a kedvezményezett neve: Árpád-házi Szent Margit Plébánia)

