EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI
Október 28. Évközi 30. vasárnap.
Október 29. hétfő: A Szent Mónika Közösség találkozója ½ 5 –kor lesz a plébánia közösségi termében.
Október 31. szerda: Boldog Romzsa Tódor püspök és vértanú emléknapja. Halottak napja közeledtével temetői sétára hívja az érdeklődőket Kocsis Katalin a Sóstói temetőbe, ahol egyházközségünkért sokat tett
elődeink, plébánosaink nyugszanak. Hajtsunk fejet és gyújtsunk gyertyát emlékük előtt. Találkozó 15 –
15.10 között a temető bejáratánál.
November 1. csütörtök: Mindenszentek ünnepe. Parancsolt ünnep. Templomunkban ½ 8-kor lesz szentmise.
November 2. péntek: Halottak napja. Elsőpéntek. Pákozdon, 15 órakor a Mészeg-hegyi Don-kanyar Emlékkápolnánál Spányi Antal megyés püspök emlékmisét celebrál a II. világháború során, a Don-kanyarban
elesett hősökért. Templomunkban a 18 órai szentmise után vezetett szentségimádást tartunk Tamás atya
közreműködésével, gyakorolva az általa felvázolt imamódokat.
November 3. szombat: Elsőszombat. Az esti a szentmisét követően Rosa Mystica Mária ájtatosságot tartunk a kápolnában.
November 4. Évközi 31. Vasárnap. A ½ 8-as szentmise után rózsafüzér titokcserére kerül sor a kápolnában.
* * *
A Plébániai iroda november 1-én és 2-án zárva lesz. A Karitász Iroda október 31-én és november 1-én
szintén zárva lesz.
Az elmúlt hétvégi Missziók számára tartott gyűjtés során 180.085 Ft-ot adomány gyűlt össze. Hálás szívvel
köszönjük.
Karitász csoportunk a 25 éves Jubileumi Estjén 161.400 Ft támogatást kapott, melyet szeretettel köszön
minden adományozónak.
Vili János és Edit sok szeretettel hívja az érdeklődőket a novemberben induló Prohászka mozi előadásaira,
melyeken megszentelt életű emberek élettörténeteit lehet megismerni májusig, havonta egy alkalommal. Első előadás időpontja: 2018. november 7, 15.30. a plébánia közösségi terme. A film címe: Egy élet Afrikáért
– Albert Schweitzer élete.
Felajánlottak egy számítógép asztalt, fiókos polcrendszerrel, CD és DVD oszlopokkal (4m hosszú) 5 éves,
elvihető. Érdeklődni a 06 30/523-8134-en lehet.
Egy hűtőszekrényt is felajánlottak. Érdeklődni a karitász vonalon: 06 30/382-3649-en lehet.

Ulrich Éva: Halottak napjára
Eljött hát ismét a halottak napja.
gyászba borul az egész világ,
s szeretteiket mindenki megsiratja.
Megsiratjuk azokat, kik már nem lehetnek velünk,
azokra, kik a sírhalom alatt nyugodnak, most rájuk
emlékezünk.
Sírhalmukat most nehéz gyász borítja,
tetején sok-sok virág, s a színes gyertyák lángja.
Meggyújtunk értük egy mécsest, és mondunk egy
imát,

szemünkből akkor könny csordul, s kérdjük, miért
ilyen a világ?
Miért vette el a sors azokat, kiket annyira szerettünk?
Miért ilyen kegyetlen a sors, miért ilyen velünk?
Mindenhol csend van, béke és nyugalom,
csak a szívünkben van az igazi fájdalom.
Most csak állunk némán a sírnál, és arra gondolunk,
hogy valamikor egyszer, velük ismét találkozunk.

