PÉTER-PÁL

2017. október 14.

ÖSVÉNYÉN

a Keresztelő Szent János Plébánia hírlevele - 2017/10. szám
Felelős kiadó: Blanckenstein György plébános, készült: 100 példányban

Alpha kurzus indul
Kedves Testvérek!
Buzdítalak benneteket, meséljetek a környezetetekben őszintén az Alpháról, hogy mit adott
Neked/családodnak, hogy hogyan változtatta meg az életed? És, ha már befogadó szívekre,
és csillogó szemekre találtatok, hívjátok meg a most induló felnőtt kurzusunkra, amely OKTÓBER 17-ÉN, KEDDEN, 19:00-tól kezdődik a Hittan teremben!
Egy kis történet:
Tavaly egy lelkigyakorlaton vettem részt, ahol egy hölgy arról számolt be, hogy a házassága teljesen a mélybe jutott, már mindent kipróbáltak, de semmi nem segítette őket előre,
csak még jobban eltávolodtak. A barátai mindenféle praktikát javasoltak neki, és közöttük
volt egy keresztény, aki akkor csendben maradt...nem beszélt Jézusról...Isten szeretetéről,
gyógyító erejéről és csodáiról. A hölgy elvált lett...Azt mondta, ha akkor, abban a remény
vesztettségben beszélt volna neki valaki Jézusról, és meghívta volna a közösségükbe, akkor
állítja, hogy nem így történt volna mindez...
“Hiszen az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és az én útjaim nem a ti útjaitok - mondja
az Úr” (Iz 55)
Köszönettel: Merza Anna
Szeretettel hívunk és várjuk testvéreinket a most induló felnőtt Alpha kurzusra, ahol
megtapasztalhatjuk Isten szeretetét: a vacsorák, az előadások és az asztal beszélgetések
alkalmával. Kérjük a testvéreket, hogy ajánlják ezt a lehetőséget a templomba nem járó
családoknak, rokonoknak, ismerősöknek is. Kezdés: október 17-én, kedden a Katolikus
Hittanteremben. Jelentkezni a padokon kihelyezett meghívókon vagy a bejáratnál álló
szervezőknél lehet.

ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP
1. Október hónapban minden nap, szerda
kivételével közös rózsafüzér imádságot tartunk 17:45-kor a Péter-Pál templomban. A
hétvégéken plébániánk közösségei vezetik
az imádságot.
2. Kedden, 15:00 órakor megkezdődik
a felzárkóztató foglalkozás a szentségek
felvételére az általános iskolások számára a
Hittanteremben.
3. Október 21.-én szombaton 10:30-tól
16:30-ig gitáros dicsőítéssel egybekötött
Oltáriszentségimádás lesz templomunkban.
Mindenkit szeretettel várunk!

4. Csütörtökön 19:15-kor azon felnőtt katekumenek részére lesz találkozó a plébánián,
akik keresztelkedni szeretnének, vagy az
elsőáldozásra felkészülni.
6. Az Engesztelő Imaközösség következő
összejövetelét október 20-án 19:30-kor tartja a Szent András iskolában.
5. Idén ünneppli a Szent András Iskola
a 25 éves jubileumát. Azon szülőket, akik
a kezdeti időkről szép emlékeket őriznek
a szívükben szeretettel várjuk az iskola
ebédlőjébe egy beszélgetős teadélutánra
október 26-án 17:00 órakor.

25 éves az Iskola

