Csütörtökön, augusztus 13-án fatimai esténket Schauermann János atya,
szombathelyi plébános vezeti. 16 órától a fatimai rózsafüzért imádkozzuk, 17
órakor szentségimádási óra, 18 órakor pedig szentmise és körmenet kezdődik.
Szeretettel várunk mindenkit!
Szombaton, augusztus 15-én a Szűzanya mennybevételét, Nagyboldogaszszony ünnepét ünnepeljük. Ez a nap hazánkban parancsolt ünnep. A plébániatemplomban 10 órakor és 18 órakor, Bazitán pedig 8.30 órakor vannak szentmisék. Ezen a napon reggel 7 órakor kivételesen nincs szentmise, de az ünnepre
érvényes már a pénteki előesti szentmise is.
Előre jelezzük, hogy jövő vasárnap a délelőtti szentmise alatt nem lesz gyóntatás, mivel Nagylengyelben helyettesítünk.
A jövő vasárnap az esti szentmisében újra vendégünk lesz a csíksomlyói Árvácska együttes. A gyerekek az esti szentmisén zenei szolgálatot nyújtanak, majd
a templom előtti téren énekléssel és tánccal kedveskednek nekünk. Idén is szeretnénk őket vendégül látni, ezért kérjük, hogy aki süteménnyel tudja támogatni
a rendezvényt, szíveskedjék azt a vasárnapi szentmisék után a templomban leadni. Köszönjük szépen a segítséget és szeretettel várunk mindenkit!
A fatimai plébániai zarándoklatra már csak ma lehet jelentkezni. Részletes írásos tájékoztató és információ a plébánia hivatalban és a sekrestyében kapható.
A nemesapáti plébániával közösen szervezett esztergomi zarándoklatra még
van néhány szabad hely. Jelentkezni a 4000 Ft-os részvételi díj befizetésével a
plébánia hivatalban, illetve a sekrestyében lehet.
Ugyanezen a napon kerül megrendezésre az 1Úton zarándoklat Zalaegerszegen is. A részletek honlapunkon olvashatók.
A Martinus augusztusi száma 170 Ft-ért megvásárolható az újságos asztalról.
Innét vihető el ingyenesen a Mária Rádió havi programfüzete is. Megérkezett a
Képmás augusztusi száma is. Mindazok, akik feliratkoztak rá, a sekrestyében vehetik át a magazint. További előfizetők is a sekrestyében jelentkezhetnek.
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Amit a szentmise-szándékokról tudni érdemes
1. Mi a miseszándék?
Miseszándéknak azt a szándékot nevezzük, amelyre a pap a szentmisét
felajánlja, vagy amelyre a hívek a szentmise felajánlását kérik. A miseszándékot latinul intenciónak nevezzük.
2. Mit kérünk, amikor szentmisét mondatunk?
Amikor szentmisét mondatunk, akkor azt kérjük a szentmisét bemutató
paptól, hogy a szentmisét ajánlja fel a mi szándékunkra. A miséző pap magáévá teszi, elfogadja a szentmisét kérő szándékát.
3. Milyen szándékra mutathatja be a pap szentmisét?
Az Egyházi Törvénykönyv 901. kánonjának értelmében a papnak jogában
áll a misét bárkiért, akár élőkért, akár elhunytakért felajánlani. Bármely élőnek
bármely tisztességes szándékára szabad misézni. Bemutathatjuk valamely
szent hittitok tiszteletére, bármely szent tiszteletére, az élőkért bármely szükségben és bármely megholtért.
4. Szentmise a szent hittitkok tiszteletére
Minden szentmise Isten dicsőségére szolgál, de erre nem mindig gondolunk kifejezetten. A szent hittitkok tiszteletére kérve a szentmisét, félretesszük
magunkat, és önös érdekeinket, s egyedül a Jóisten dicsőségére ajánljuk a
szentmisét. Így lehet szentmisét mondatni például: a Szentháromság tiszteletére, az Oltáriszentség tiszteletére, a Szent Szív tiszteletére, a Szent Vér tiszteletére, a Szent Kereszt tiszteletére.
5. Szentmise a szentek tiszteletére
A legtöbb szentnek külön ünnepe van. De bármely szent tiszteletére bármelyik napon lehet szentmisét felajánlani. Így például a Boldogságos Szűzanya tiszteletére, Szent József tiszteletére, Védőszentünk tiszteletére, Szent
Őrzőangyalunk tiszteletére. Lehet szentmisét mondatni arra a szándékra is,
hogy a szentéletű elhunytak boldoggá, majd szentté avatása minél előbb
bekövetkezzék.

6. Szentmise az élőkért bármely szükségben
Szinte elsorolhatatlan azoknak a miseszándékoknak a száma, amelyekre
szentmisét fel lehet ajánlani. Ilyenek például: a hit terjedéséért, a bűnök bocsánatáért, a plébániáért, papi hivatásokért, hálából a kapott jókért, békéért,
betegekért.
7. Szentmise a megholtakért
A Katolikus Egyház Katekizmusa szerint a megholtakért azért mondunk
szentmisét, mert „az egyház ennek során kifejezi hatékony közösségét az
elhunyttal: felajánlva az Atyának a Szentlélekben Krisztus halálának és feltámadásának áldozatát, azt kéri tőle, hogy gyermeke tisztuljon meg bűneitől,
azok következményeitől, valamint jusson el a mennyek országa húsvéti teljességére. A hívek közössége, különösen az elhunyt családja az így ünnepelt
eucharisztia révén megtanul közösségben élni azzal, aki elaludt az Úrban,
miközben részesedik Krisztus testéből, melynek élő tagja, midőn vele, érte
imádkozik.” (KEK 1689)
8. A szentmise mondatásával kapcsolatban felajánlott adomány
Az Egyházi Törvénykönyv 946. kánonjának értelmében: Azok a krisztushívők, akik adományt adnak azért, hogy szándékukra misét ajánljanak fel, hozzájárulásukkal az egyház javát szolgálják, és ezzel az adományukkal részt
vállalnak az egyház gondjából szolgálattevőinek és műveinek fenntartása
terén. A szentmiséért adott adománnyal tehát nem a szentmise értékét fizeti
meg az ember. A szentmise értéke végtelen, és azt pénzben nem lehet kifejezni.
Ne feledjük!
1. Íme, hitünk szent titka! Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk
feltámadásodat, amíg el nem jössz.
2. Íme, megváltásunk szent titka! Valahányszor esszük ezt a kenyeret és
iszunk ebből a kehelyből, halálodat hirdetjük, Urunk, amíg el nem
jössz.
3. Íme, üdvösségünk szent titka! Üdvözíts bennünket, világ Megváltója,
ki kereszted és feltámadásod által megmentettél minket!
Anyakönyvi hírek
Keresztelés
Sebestyén Júlia: 2015. augusztus 8.
Isten hozta közösségünk új tagját!

Temetés
Farkas Margit: 2015. augusztus 5.
Horváth Miklós: 2015. augusztus 6.
Borbély Dezső: 2015. augusztus 6.
Nyugodjanak békében!

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A szentmisék rendje
Augusztus 10, hétfő, Szent Lőrinc diakónus és vértanú, 7 óra: Püspök atya
szándékára
Augusztus 11, kedd, Szent Klára szűz, 7 óra: + Szülők, testvérek és nagyszülők
Augusztus 12, szerda, Chantal Szent Johanna Franciska szerzetesnő, 7 óra:
+ Irén
Augusztus 13, csütörtök, Boldog XI. Ince pápa, 18 óra: + Szülők és hozzátartozók
Augusztus 14, péntek, Szent Maximilián Mária Kolbe áldozópap és vértanú, 18 óra
Augusztus 15, szombat, Szűz Mária mennybevétele, Nagyboldogasszony
8.30 óra (Bazita)
10 óra: + Antal és Margit szülők és + Ilona testvér
18 óra: + Katalin és Gyula szülők és + Ferenc nagyapa
Augusztus 16, Évközi 20. vasárnap
7 óra: Élő házaspárért
8.30 óra (Bazita)
10 óra: + Ildikó édesanya
18 óra: + Ferenc és Katalin szülők és Ferenc nagyapa
Az elmúlt vasárnap 110 155 Ft-ot adományoztak a Testvérek az altemplomban készülő mozaikra. Köszönjük szépen!
A héten hétfőtől szerdáig reggel 7 órakor vannak a szentmisék, este pedig
nincsenek. Ezentúl szerda estén kívül minden reggeli szentmise után is elimádkozzuk a zsolozsmát.
Csütörtökön, augusztus 13-án fatimai esténket Schauermann János atya,
szombathelyi plébános vezeti. 16 órától a fatimai rózsafüzért imádkozzuk, 17
órakor szentségimádási óra, 18 órakor pedig szentmise és körmenet kezdődik. Szeretettel várunk mindenkit!

