EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI
Szeptember 30. Évközi 26. Vasárnap. Szentírás vasárnapja. Egyházközségünk Veni Sancte szentmiséje ½
10-kor kezdődik templomunkban, mely végén Tamás atya megáldja az elhozott iskolaszereket, és áldást ad
a gyerekekre és a pedagógusokra.
A Budakeszi-Makkosmária Angyalok Királynéja templom búcsúja 11.30 órai kezdődik, melyre szeretettel
várják a híveket egyházmegyénkből. A búcsúi szentmisét Spányi Antal megyés püspök tartja.
Október 1. hétfő: Lisieux-i Szent Teréz szűz és egyháztanító emléknapja. A közösségi teremben 14.45-kor
és 18.30-kor vetítjük a Viskó című filmet, melyre szeretettel várunk minden érdeklődőt. 17 órakor a Karitász csoport tartja összejövetelét.
Október 4. csütörtök: Elsőcsütörtök. Assisi Szent Ferenc emléknapja. A Gorziumi Vendégváró programsorozat keretében külön busz indul Tácra. A programra a sekrestyében lehet jelentkezni. A busz a Prohászka templom parkolójából indul 9 órakor. Találkozó 8:50-kor a parkolóban. A város közös Eucharisztia
ünnepe a Maroshegyi templomban lesz 18 órakor püspöki szentmisével, majd szentségimádással.
Október 5. péntek: Elsőpéntek. Templomunk Őszi nagytakarítása 7-15 óráig tart. Kérjük, aki kétkezi
munkájával segíteni tud, szíveskedjék a hátul kitett íven jelentkezni. Előre is köszönjük. Az esti a szentmise
után vezetett szentségimádást tart Tamás atya alkalmazva az általa korábban ismertetett imaformákat.
Október 6. szombat: Elsőszombat. Rózsafüzért Imádkozók IX. Országos találkozójára Tóth Péter vezetésével zarándoklat indul Budapestre. Részletek a hirdetőtáblán olvashatók.
A mai napon Prohászka Ottokár születésének 160. évfordulója tiszteletére zarándoklat indul Nyitrára,
Prohászka Ottokár szülővárosába a Belvárosi Plébánia szervezésében. Indulás 7.00 órakor a Plaza melletti nagyparkolóból (murvás parkoló). Találkozás a helyszínen 6.45-kor. Utazás autóbusszal, visszaérkezés a
koraesti órákban. Lelki vezető: Dózsa István plébános atya. Jelentkezés: Nardai Erikánál. Tel: +36 30 402–
0618. Költség: 5.000 Ft. A határátkeléshez érvényes személy igazolvány szükséges, illetve költőpénz euróban.
Október 7. Évközi 27. vasárnap. A ½ 8-as szentmise után rózsafüzér titokcsere lesz a kápolnában.
* * *
Köszönjük a Testvéreknek a sok szép ruhaneműt, amit a Börzére hoztak. Sokan betértek, s reméljük,
hogy mindenkinek sikerült megfelelő ruhaneműt találnia maga és családja számára.
Karitász csoportunk ebben az évben ünnepli 25 éves jubileumát. Kérjük mindazokat, akik ez idő alatt
bármikor a csoport tagjai voltak, szíveskedjenek jelentkezni a sekrestyében nevük és telefonszámuk megadásával, vagy Bernáth Károlynénál személyesen, vagy telefonon (06/30-3823-649)
Megfelelő számú jelentkező esetén ovis hittan indul a plébánián, szerdai napokon. Jelentkezni október 7-ig
a sekrestyében lehet.

JELES NAPOK
1849. október 6-án az orosz segítséggel levert szabadságharcot követő császári megtorlás során Pesten kivégezték gr. Batthyány Lajost, az első magyar miniszterelnököt. Ugyanezen a napon a szabadságharc 12 tábornoka (Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Knézich Károly, Lahner György,
Leiningen-Westerburg Károly, Nagysándor József, Poeltenberg Ernő, Schweidel József, Török Ignác és Vécsey Károly) és egy főtisztje (Lázár Vilmos ezredes) szenvedett vértanúhalált Aradon. Gróf Batthyány Lajost 1870. június 9-én temethették el nyilvános tiszteletadással, majd 1874. május 26-án helyezték el a Kerepesi temető mauzóleumában. Kivégzésének helyén 1926-ban avatták fel az örökmécsest. A véres megtorlásnak összesen 157 hazafi esett áldozatul, és számosan kényszerültek hosszú évekre belső vagy külső emigrációba. AZ ARADI VÉRTANÚK KIVÉGZÉSÉNEK NAPJÁt 2001-ben a 237/2001.(XII.10.) kormányrendelet alapján NEMZETI GYÁSZNAPpá nyilvánították.

