EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI
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.
Szeptember 12. szerda: Szűz Mária szent nevének emléknapja.
Szeptember 13. csütörtök: Aranyszájú (Krizosztomosz) Szent János püspök és egyháztanító emléknapja.
Szeptember 14. péntek: A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe. A Jézus Szíve templomban a reggel 7 órai szentmisétől folytatódik a 24 órás szentségimádás. Nálunk az esti szentmise után csendes szentségimádást tartunk 19.15 –ig.
Szeptember 15. szombat: A Fájdalmas Szűzanya emléknapja. A Bodajki búcsú első napja. A búcsúra
gyalogos zarándoklat indul. Találkozás az Iszkai úti elágazásnál, (Kertész csárda) 11 órakor. A búcsú17.00-kor kezdődik, 17.30 keresztút a Kálvárián. 19.00 szentmise körmenettel és szentségimádással,
majd virrasztás lesz hajnalig.
Szeptember 16. Évközi 24. vasárnap. Bodajki búcsú második napja. Bodajkon reggel 6 és 8 órakor lesznek szentmisék, majd fél 11-kor koncelebrált püspöki szentmise. Az ünnepi szentmisét délután 3-kor keresztút, majd 17 órai kezdettel a záró szentmise követi.
* * *
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
Szeptember 28-án (péntek) 17-18 kötőkör indul a plébánia közösségi termében. Szeretettel várunk (12
éves kortól), akár már tudsz kötni, akár érdekel és szeretnél megtanulni. Kérjük, jelentkezz a sekrestyében
szeptember 21-ig. Csatlakozni folyamatosan lehet hozzánk.
Karitász csoportunk szeptember 22-i hétvégére Őszi Börzét tervez, melyre szívesen fogad őszi - téli ruhaneműket, cipőket a Testvérektől, melyek átvétele a Karitász iroda nyitvatartási idejében történik. Köszönjük előre is az adományokat.

Gorsiumi Vendégváró
Az elmúlt két évben nagy sikerrel lezajlott Gorsiumi Szomszédoló programsorozatunk idén is megrendezésre kerül, immár Gorsiumi Vendégváró névvel. A Tác - Gorsium Régészeti Park és Szabadtéri Kiállítóhely
megismerését célzó rendezvények során a Székesfehérvári járáshoz tartozó településekről fogadunk csoportokat ingyenesen (beleértve az utaztatást és a belépőjegyet is).
Az előző évekhez hasonlóan négy útvonalon közlekedik a különjárati busz:
A program 2018. ősz időpontjai: szeptember 6. csütörtök 10:00 - 12:00; szeptember 13. csütörtök10:00 –
12:00; szeptember 20. csütörtök 10:00-12:00; október 2. kedd 10:00-12:00; október 4. csütörtök 10:00 –
12:00
A program tartalma: PARKSÉTA - Idegenvezetés a régészeti parkban: ismerkedés Gorsium-Herculia történetével és az utókorra maradt romokkal, leletekkel.
Közben vetítéssel egybekötött előadás a római kori étkezési szokásokkal, evőeszközökkel, a lakomaterem
berendezésével, ókorban fogyasztott élelmiszerekkel, fűszerekkel. Séta a fűszerkertben, látványraktár kapcsolódó leleteinek megtekintése.
Információ és jelentkezés: Jancsó Ferenc 06-30/229-8379

