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Beszámoló a képviselőtestület 2010. november 9-i üléséről
Kedves Testvéreim!
Ülésünkön először az elmúlt hónap eseményeit értékeltük. Mindenért hálát adtunk, elsősorban
az elsőáldozás kegyelmeiért. Októberben kétszer is szerveztünk gyűjtést a templomban. Örömmel
hirdetjük, hogy a missziók, és a vörösiszap katasztrófa károsultjai javára komoly adomány gyűlt
össze. Köszönjük Testvéreink nagylelkű adományait!
Ezután a következő időszak eseményeit tárgyaltuk meg. Plébániánk részletes programját a
Hírlevélben és plébániánk honlapján olvashatják, most csak néhány fontos eseményre szeretnénk
külön is felhívni a figyelmüket!
- November 20-án, szombaton, az esti szentmisén tartja Horváth József atya aranymiséjét.
Mindenkit szeretettel várunk!
- Advent közeledtével koszorúkészítő műhelyre hívjuk a családokat. A közös alkotó-munka
november 27-én, szombaton délelőtt 11 órakor kezdődik a cserkészotthonban. Aki szeretne részt
venni a programon, november 21-ig, jövő vasárnapig jelentkezzen a sekrestyében vagy az irodán,
800 Ft befizetésével.
- Az első adventi gyertyagyújtás keretében, 27-én este, megáldjuk az elkészült koszorúkat. Az
idei évben szombat esténként 6 órakor, a litánia helyett lesz a gyertya-gyújtás a templomban.
- Mint minden évben, idén adventben is elindítjuk a szállást kereső Szent Család ké-peit
egyházközségünkben. Ilyenkor a képek otthonról otthonra vándorolnak, a jelentkezők ellátogatnak
egymás otthonába. Ezek a találkozások lehetőséget teremtenek egymás jobb megismerésére és a
közös imádságra. Egyedülállók, családok és kisközösségek jelentkezését is várjuk a sekrestyében és
az irodán. A jelentkezés határideje november 21, jövő vasárnap.
- Az első roráte szentmise november 29-én hétfőn lesz, fél hét órai kezdettel. A roráték után
szeretettel várjuk a Testvéreket egy szerény agapéra a sekrestye feletti oratóriumban. A reggel 8 órai
szentmisék ekkor elmaradnak.
A Karitász munkatársai keresik a kapcsolatfelvétel lehetőségét a plébánia területén egyedül élő
idősebb Testvéreinkkel. Ennek érdekében a következő hetekben a szentmisék után szórólapot
fognak osztani, fogadják ezt el tőlük bizalommal.

