A Baja Belvárosi Egyházközség hírlevele
Idén 300 éves az
egyházközségünk!
Első plébánosunk, Srettl
Karlomann plébánosi beiktatása
1722. július 21-én történt...
Készülünk a templom megáldás
ünnepére…
A külsejében megújult templomunk megáldása november 13án, vasárnap du. ½ 4 órakor
lesz! Egész hétvégés ünnepségsorozatot tervezünk!

Részletek hamarosan…
Bemutatkoznak hitoktatóink...
Gyöngyösi Róbert vagyok, a
gyerekeknek csak „Robi bácsi”
Vallásos családban születtem,
anyukámmal minden este az
ágyban imádkoztam. Kisiskolás
koromban a templomba jártam
hittanoktatásra, közben elkezdtem
ministrálni. Szerettem az oltárnál
szolgálni. A mai napig buzdítom a
tanítványaimat, hogy ők is
vállalják a ministráns szolgálatot.
Kereskedelmi szakközépiskolában
érettségiztem, majd kárpitosnak
tanultam. 1998-ban a Szegedi
Hittudományi Főiskolán végeztem
hittanári szakon. Azóta főállású
hittanárként szolgálok a Belvárosi
Plébániához tartozó óvodákban és
általános iskolákban.
„Engedjétek hozzám a
gyerekeket!” - mondta Jézus.
Hozzá próbálom elvezetni a tanítványaimat, de nem csak szavakkal, hanem példamutatással.
Fontosnak tartom, hogy ne csak
az iskolai órákon tanítsuk a gyerekeket. Ezért próbálok minél többet
beszélgetni velük a folyosón,
játszani az iskolaudvarban.
A nyári szünetben, a hittantáborban is lehetőségünk van arra,
hogy amit év közben elméletben
megtanulunk, azt a gyakorlatban
is megvalósítsuk: közös imádság,
odafigyelés a másikra, lelkiismeretvizsgálat, bűnbánat.
Hálás vagyok Istennek, hogy

meghívott erre a szép szolgálatra!
Remélem, Isten kegyelméből az
általam elvetett sok mag majd
egyszer bő termést fog hozni!

Közösségeink életéből...
Nagy örömmel gondolunk vissza
az idei hittantáborunkra! Nyolc
csodálatos napot töltöttünk
Badacsonylábdihegyen,
31 hittanos gyermekkel.
A hittantábor fő témája az
irgalmasság testi-lelki
cselekedetei voltak, ezeket
építettük be a táborban töltött
időbe: mások megsegítése,
figyelmesség, angyalkázás,
vigasztalás, együtt imádkozás
formájában. A túrák alatt is tudtuk
egymást biztatni a kitartásra,
megosztottuk egymással a vizet,
az ételt. A nagyobbak a strandolásnál jobban odafigyeltek a
kisebbekre, ezzel is segítve a
felnőttek munkáját.
Tartalmas városnézésben volt
részünk Székesfehérvárott,
Keszthelyen, itt a kastélyt is
megcsodáltuk. Felmásztunk a
Badacsonyi kilátóhoz, Szigligeten
bevettük a várat, a Balatonban
pedig nemcsak fürödtünk, hanem
hajókáztunk is.
A lelki napon Józsi atya adott
lélekemelő útravalót a
gyerekeknek és felnőtteknek,
tovább erősítve azt, hogy az
irgalmasság jegyében járjuk a
tábor után is mindennapjainkat.
Hálás szívvel mondunk
köszönetet minden segítőnek:
Erikának, Áginak, Orsinak,
Robinak, valamint a gimnazista
gyerekeknek, valamint
házigazdánknak, Boros Juditnak,
aki nagylelkű támogatásával
lehetővé tette számunkra az idei
tábor költséghatékony
megszervezését.

A hét jeles napjai…
Október 15-e, szombat: Avilai
Szent Teréz emléknapja
Vasárnap: Missziós Vasárnap

Fontos...
Október 1. és november 28. között
népszámlálás zajlik hazánkban. A
népszámlálás nagyon fontos esemény
nemcsak Magyarország de a magyar
katolikusok életében is, ezért arra
buzdítunk minden katolikust, hogy a
népszámlálás alkalmával vallja meg a
római katolikus valláshoz tartozását.

Felújítások helyzete…
- a templomnál a napokban zajlik
az oldalajtó festése...
- a Rókus és a Szent János kápolnáknál folynak a munkák.

Október a Szűzanya hónapja
Minden nap du. 5 órakor rózsafüzért, majd Loretto-i litániát
imádkozunk a templomban.
A rózsafüzér, más néven olvasó
egyrészt imádság, másrészt az
imádság eszköze. Elnevezése
onnan származik, hogy a hagyomány szerint az első rózsafüzéreket Szent Domonkos összepréselt
rózsaszirmokból készítette rózsakoszorúnak a Szűzanya számára.
„A rózsafüzér – alkotóelemeinek
egyszerűségében sűrítve tartalmazza az egész evangéliumi
üzenet mélységét, melynek
mintegy rövid összefoglalása.
Benne visszhangzik Mária imádsága, az ő örök Magnificatja a
megváltó megtestesülés művéért,
amely az ő szűz méhében
kezdődött el. A rózsafüzérrel a
keresztény nép beiratkozik Mária
iskolájába, hogy bevezessék
Krisztus arca szépségének
szemlélésébe és az ő szeretete
mélységének megtapasztalásába.
A rózsafüzér által a hívő kegyelmek bőségét nyeri el, mintegy
magának a Megváltó Anyjának
kezéből.” (Szent II. János Pál pápa)

Közeledik a fűtésszezon…
Templomunkban eddig 11 ℃-ot
tartottunk télen, és kb. 1 millió
forintot fizettünk egy szezon alatt.
Mostantól 4x ennyi lenne az ár. A
testületünk döntése értelmében
jelentősen csökkentjük a hőfokot!

