EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI
Július 29. Évközi 17. vasárnap.
Július 31. kedd: Loyolai Szent Ignác emléknapja.
A Prohászkás gyermektáborba jelentkezett gyermekek szüleit a szervezők este 18.30-ra várják a közösségi terembe szülői értekezletre. A tábor költsége 30.000 Ft/gyermek. A szülők a kért támogatásokat megkapták, így nekik annyival kevesebbet kell befizetni.
Augusztus 1. szerda: Liguori Szent Alfonz Mária püspök és egyháztanító emléknapja.
Augusztus 2. csütörtök: Elsőcsütörtök. A város közös Eucharisztia ünnepe a Szárazréti templomban
lesz 18 órakor püspöki szentmisével, majd szentségimádással.
Augusztus 3. péntek: Elsőpéntek. Az esti szentmise után vezetett szentségimádás tartunk 19.15-ig a kápolnában.
Augusztus 4. szombat: Elsőszombat. Vianney Szent János Mária áldozópap emléknapja.
Augusztus 5. Évközi 18. Vasárnap. A ½ 8-as szentmise után rózsafüzér titokcserét tartunk a kápolnában.
Az Öreghegyi hívek szeretettel várnak minket a Szent Donát kápolna búcsú napján tartott ünnepségükre. 18 órakor kezdődik az ünnepi szentmise Szent Donát püspök tiszteletére a kápolna előtti téren. Spányi
Antal megyéspüspök koncelebrált szentmisét mutat be a jelenlévő papsággal, megemlékezve Donát püspökvértanúról, a szőlőhegyek vihar, villámcsapás és jégeső elleni védelmezőjéről. Ezt követi az immár hagyományos szeretetvendégség a kápolna mögötti téren.

JELES NAPOK
Porciunkula
Porciunkula népünk ajkán porcinkula, purcinkula, porcinkulabúcsú, Porcinkulai Szent Ferenc a franciskánus
rend három ágának: a ferencrendieknek, minoritáknak és kapucinusoknak, továbbá a velük kegyelmi közösségben élő harmadrendnek legnagyobb ünnepe.
Akik a rend történetét ismerik, jól tudják, hogy a S. Maria degli Angeli titulusára szentelt kis kápolnát, a
Monte Subasio kamalduli remetéinek ajándékát Szent Ferenc mindennél jobban szerette. Ez volt az első
rend, vagyis a férfiág bölcsője. Itt lett apáca Szent Klára, a női ág, vagyis a második rend társalapítója. Itt
halt meg Ferenc testvér.
A kései legenda szerint, amelyről a Fioretti, sőt a Speculum Perfectionis, de még a mi, XIV. századból
származó Jókai (Ehrendfeld)-kódexünk is még hallgat, egyszer Jézus és Mária jelent meg a kápolnában Ferencnek. Felszólították, hogy kérjen valami nagy kegyelmet. A Poverello azt kérte, hogy mindenki, aki ezt a
templomocskát meglátogatja, teljes búcsút nyerjen. A kérést Krisztus helybenhagyta és Ferencet a pápához
utasította. III. Honorius teljesítette Ferenc kérelmét és augusztus elsejének delétől másnap alkonyatig minden esztendőben teljes búcsút engedélyezett azoknak, akik a kápolnában megszabott feltételek mellett ájtatoskodnak.
Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium
(részlet)

