EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI
Szeptember 2. Évközi 22. Vasárnap. A ½ 8-as szentmise után a kápolnában rózsafüzér titokcsere lesz.
Szeptember 3. hétfő: Nagy Szent Gergely pápa és egyháztanító emléknapja. 16 órakor az elmúlt évekhez
hasonlóan a katolikus oktatási és nevelési intézmények számára közös Veni Sancte-t tartanak nálunk a Prohászka emléktemplomban. 17 órakor a közösségi teremben tartja összejövetelét Karitász csoportunk. Este
6 órakor nem lesz liturgikus esemény.
Szeptember 5. szerda: Kalkuttai Szent Teréz szűz emléknapja.
Szeptember 6. csütörtök: Elsőcsütörtök. A város közös Eucharisztia ünnepe az Almássy - telepi templomban lesz 18 órakor püspöki szentmisével, majd szentségimádással.
Szeptember 7. péntek: Elsőpéntek. Szent Márk, István, Menyhért áldozópapok, a kassai vértanúk ünnepe.
A Katolikus Társadalmi Napok kezdete Székesfehérváron. Templomunkban a 18 órai szentmise után vezetett szentségimádást tartunk 19.15-ig.
Szeptember 8. szombat: Szűz Mária születése (Kisboldogasszony) ünnepe. Katolikus Társadalmi Napok
programjai megtekinthetők a faliújságon.
Szeptember 9. Évközi 23. Vasárnap. Templomunkban csak ½ 8 kor lesz szentmise! 11 órakor kezdődik a
Városház tér Nagyszínpadán a Katolikus Társadalmi Napok záró szentmiséje, melynek főcelebránsa dr.
Erdő Péter bíboros prímás, esztergom – budapesti érsek lesz. Eső helyszín a mi templomunk.
* * *
Karitász csoportunk a tanévkezdés kapcsán szeretne segítséget nyújtani közösségünk nehéz élethelyzetben
levő gyermekes családjainak. Ehhez kérjük a Testvérek támogatását. Szeptember 25-ig tart a gyűjtés, kérjük, hogy az erre a célra szánt adományaikat szíveskedjenek a Karitász perselybe elhelyezni. Azok a családokat, akik támogatást igényelnek, kérjük, az igénylőn lap kitöltésével jelezzék ezt, szintén szeptember 25ig.. Igénylő lapok hátsó asztalról vihetők el. Köszönjük szépen

JELES NAPOK
KISBOLDOGASSZONY
Kisasszony, olykor Kisboldogasszony, Szűz Mária születésének emléknapja. Már a XI. században számon
tartott ünnepünk, amelynek a középkorban vigíliája és nyolcada is volt.
Mária születésének gazdag apokrif hagyományai vannak, amelyek főleg a Legenda Aurea és a Stellarium
révén kódexirodalmunkba is belekerültek (Teleki-, Horváth-, Tihanyi-, Debreczeni-, Érdy-kódex).
A Teleki-kódex Anna-legendája elmondja, hogy Szent Annának elkövetkezvén az órája, a hétnek néminemű
keddin szüle. Egészségben szülé az igaz Dávidnak királyi plántáját, ez világnak előtte választott leányt, az
édes Szűz Máriát. Miképpen az angyaltul megtanítottak valának, mert ő vala ez világnak jövendő
megvilágosojtója és asszonya és tengörnek csillaga.

