EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI
Október 7. Évközi 27. vasárnap. A ½ 8-as szentmise után rózsafüzér titokcsere lesz a kápolnában.
Október 8. hétfő: Szűz Mária Magyarok Nagyasszony, Magyarország patrónájának ünnepe. Öreghegyi
templom búcsúnapja.
Október 10. szerda: Prohászka Ottokár püspök születésének 160. és templomunk felszentelésének 60.
évfordulóját ünnepeljük ezen a napon. 16 órakor Mózessy Gergely tart előadást Prohászka Ottokár életútjáról, majd 17 órától Spányi Antal megyés püspök celebrálja a szentmisét.
Október 11. csütörtök: Szent XXIII. János pápa emléknapja. Az esti a szentmise után a Prohászka Baráti
Kör tartja összejövetelét a plébánián.
Október 12. péntek: Folytatódik a 24 órás szentségimádás a Jézus Szíve templomban a reggel 7 órai
szentmisétől. A Kötőkör 17 órától tartja összejövetelét a plébánián. Szeretettel várunk minden érdeklődőt.
Az esti szentmisét követően csendes szentségimádást tartunk 19.15-ig.
* * *
Megfelelő számú jelentkező esetén ovis hittan indul a plébánián, szerdai napokon. Jelentkezni október 7-ig
a sekrestyében lehet.
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)
Október 19-én lesz Karitász csoportunk Jubileumi Estje, melynek agapéjára kérjük a Testvérek segítségét
sütemény felajánlás formájában. A hátul kitett íven szíveskedjenek feliratkozni, akik szívesen hozzájárulnának ünnepünkhöz egy tál süteménnyel. Köszönjük előre is.
Felajánlottak egy 4 méter hosszú 5 éves, szétszerelhető fenyő szekrénysort. Érdeklődni a karitász vonalon
lehet: 06/30-3823-649.

Kedves Testvérek!
Karitász csoportunk ebben az évben fennállásának 25. évét ünnepelheti a Jó Isten kegyelméből. 25 év egy
ember életében is sok idő, egy közösség életében is az, de kiállta az idők viharát, mindig képes volt a megújulásra. Sokan voltak, kik jöttek, aztán valami okból, (életkörülményeikben változás, munkahely váltás,
stb.) elmaradtak, de többen voltak, akiket lelkesedése, hűsége és a másokért végzett szeretetszolgálat öröme
megtartott. A közösséghez tartozás jó és kell az embernek, hiszen társas lények vagyunk. A szeretetet csakis
közösségben lehet megélni. Mivel mi karitász tagok nem elszigetelt csoport vagyunk, éppen ellenkezőleg a
nyitottság jellemez bennünket, örömmel fogadunk magunk közé mindenkit, aki azonosul elveinkkel, céljainkkal. De nem csupán a csoporton belül, hanem kifelé a tágabb közösségünk felé is a nyitottság jellemez
minket, mert egymásra utaltak vagyunk. Hányszor volt, kérés, kívánság megfogalmazva a nagy közösség
felé, s volt olyan, hogy csukott fülekre talált volna? Nem, ilyenre nem emlékszem, mert nem is fordult elő.
Éppen ezért a mi ünnepünk a tágabb közösségünk az egyházközösségünk ünnepe is egyben. Ha együtt voltunk a szolgálatban, együtt kell lennünk az ünneplésben is. Kellenek az ilyen alkalmak, amik megállásra
késztetnek. Nagy tisztelettel hívunk ezért mindenkit, legyünk együtt ezen az Esten október 19-én 19 órától.
Az Est programjának része lesz egy kiállítás megnyitója, mely remélem a Testvérek tetszését is elnyeri, hiszen szemet gyönyörködtető festmények kerülnek bemutatásra. Szünderné Havasi Erzsébet festőművész alkotásaiból. Különleges ajándék lesz számunkra, hogy lesz olyan festmény, ami a művésznő felajánlásaként
lesz kiállítva, s alkalmat is fogunk adni egy későbbi időpontban a kép árverezésére, melynek eladási árát
megvétel után karitász csoportunk fogja megkapni. Köszönjük a művésznőnek a felajánlást, s reméljük, lesz
majd, akinek annyira elnyeri tetszését, hogy lakásában szeretne gyönyörködni benne. (Folytatás jövő héten)
Bernáth Károlyné csoport vezető

