Egyházi gondolatok
Egyházközségi programok
Termények megáldása – október 26-án, vasárnap a fél 8-as szentmise el tt
Ha a terményekb l több adomány érkezik, akkor azokat a szegedi Ferences Rendházba szállítjuk, ahol
nagy szeretettel fogadják, melyet a maguk és a hajléktalanok étkeztetésére fordítanak.
Mindenszentek ünnepe - november 1. szombat
Liturgiák id pontjai:
7.30 ünnepi szentmise
14.00 temet látogatás és sírszentelés (Aki hozzátartozójának sírját szeretné megszenteltetni, kérjük, a
sekrestyében jelezze!)
16.00 megemlékez szentmise, majd koszorúzás a II. Világháborús emlékm3nél, ahol mécseseket
helyezünk el.
Halottak napja - november 2. vasárnap
7.30 szentmise
Jubiláló házasok hálaadó szentmiséje

Az 5, 10, 15… éve házasságot kötött párok számára idén is lehet ség nyílik a közös
hálaadásra. Szeretettel várjuk a jubiláló házaspárokat családtagjaikkal együtt november 9-én
vasárnap délután 3 órára hálaadó szentmisére. El tte gyónási lehet ség is lesz.
A BIBLIA éve lassan lezárul, de ebben az évben másik két jeles évfordulóra is felhívta a
figyelmünket a Katolikus Egyház:

Lourdes-i jelenések százötven éves évfordulója
A világ leghíresebb zarándokhelye a dél-franciaországi Lourdes jubileumi éve az idei
esztend . Százötven évvel ezel tt, 1858. február 11-én egy tanulatlan pásztorlánynak,
Soubirous Bernadettnek a városka határában megjelent a magát Szepl telen Fogantatásként
bemutató Sz&zanya. A jelenések helyszínén csodálatos gyógyulások sokasága történt és
történik ma is. Az els jelenés napját, február 11-ét II. János Pál pápa a betegek napjává
nyilvánította. Több mint hatmillió zarándok látogat el évente Lourdes-ba. Az imádságnak, a
szolgálatnak és a népek közötti testvériségnek a helye. Olyan hely, amelyet a fiatalok is
különlegesnek találnak. Olyan hely, amely mindenki el tt nyitva áll. Senki sem tudja
elfelejteni Lourdes-ot, még akkor sem, ha csak néhány órát töltött el itt. Egyházközségi
tagjaink közül is néhányan az egyházmegyei, illetve az országos szervezés3
zarándokcsoporttal október elején elutaztak Lurdes-ba.
Szent Pál-éve
XVI. Benedek pápa Szent Pál-évet hirdetett 2008. június 28-tól 2009. június 29-ig az apostol
születésének 2000. évfordulója alkalmából. A történészek ugyanis Krisztus után 7 és 10 közé
teszik Szent Pál születésének évét. Az apostolok közül (13. apostol, Szent Pál adta magának
ezt a címet) az életér l és jellemvonásairól tudunk a legtöbbet. Tarzuszban született,
Benjamin törzséhez tartozó zsidó családban, római állampolgárként. Ifjú korában komoly
vallási nevelést kapott. A farizeusi hagyományokat Jeruzsálemben a híres rabbitól,
Gamálielt l sajátította el. Jézust valószín3leg sohasem látta földi m3ködése idején, de a
megszületett fiatal keresztény egyháznak elszánt üldöz"je lett, és jelen volt Szent István
diakónus megkövezésénél. A föltámadt Jézus megjelent neki a Damaszkuszba vezet úton.
Ekkor Jézus kinyilatkoztatta neki a keresztény hit igazságait és kijelölte különleges szerepét a
pogányok térítésében. Ett l kezdve egész életét Krisztus szolgálatának szentelte
(Pálfordulás). Szent Péterrel megismerkedve jóváhagyást kapott apostoli munkájához. Néróféle keresztényüldözés vértanúja lett, Krisztus születése utáni 67. évben lefejezték, egy napon
Szent Péter apostol vértanúhalálával. Mi maradt ránk gazdag örökségéb l? Az általa alapított
egyházközségek a történelem viharaiban felmorzsolódtak, de a hozzájuk intézett levelei örök
id szer3séggel tanítanak bennünket, mai keresztényeket is. Fennmaradt életének példája is:
Krisztus iránti mérhetetlen szeretete, amellyel a vértanúságot is vállalta, és ezáltal lett a
hithirdetésnek, az evangelizációnak égi pártfogója. Ha az apostol leveleit olvassuk, bennünket
is átjár az a buzgóság, amely t Krisztus követésében állandóan sürgette.

