Még lehet jelentkezni a megújuló Rózsafüzér Társulatba. Kérjük,
hogy aki vállalja, hogy minden nap egy meghatározott tized rózsafüzért elimádkozik plébániánkért, szíveskedjék a hivatalban vagy a sekrestyében feliratkozni. Az új társulat október 1-jén indul, előtte szeptember 27-én, vasárnap a délelőtti szentmisében áldjuk meg a társulati tagok rózsafüzéreit.
Fatimai zarándoklatunkra készülve A Fatima csodája című filmet
mutatjuk be szeptember 26-án, szombaton 9 órakor a Mindszenty
iskolában. Ingyenes belépőjegyek a plébánia hivatalban igényelhetők.
Az ebben a tanévben érettségiző fiatalokat várja Püspök atya közös
zarándoklatra szeptember 30-án, szerdán Vasvárra. A programon való
részvétel ingyenes, az útiköltséget és a részvételi díjat plébániánk fedezi a diákok számára. Jelentkezni a plébánia hivatalban lehet.
Lehet jelentkezni az októberi Kornéliusz-kurzusra is, amelyre azokat
várjuk, akik plébániai közösségeink életében vesznek, illetve szeretnének részt venni, s akik korábban már részt vettek Fülöp- vagy Új élet
kurzuson, illetve Szentlélek-szemináriumon. Írásos tájékoztató és jelentkezési lap az újságos asztalon található.
Megérkezett a Martinus, amely 170 Ft-ért, valamint a Képmás,
amely 550 Ft-ért az újságos asztalról vásárolható meg. A Mária Rádió
programfüzete ugyanonnét vihető el ingyenesen.
Már előre jelezzük: szeptember 27-én, vasárnap a délelőtti szentmise után közösségi fényképet szeretnénk készíteni. Szeretettel várjuk
erre a különleges alkalomra a Testvéreket, hogy minél nagyobb számban szerepeljünk első közös fényképünkön!
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Plébániai Hírlevél
2015. szeptember 13.
Évközi 24. vasárnap

Családos hittan indul 2.
Az elmúlt heti hírlevélben már tájékoztatást adtunk arról, hogy ebben a tanévben heti egy alkalommal családi délutánra várjuk a szülőket és általános iskolás gyermekeiket. A részletek a múlt vasárnapi
hírlevélben olvashatók, mostanra azonban már konkretizálódtak a
találkozók időpontjai is. Az első félévben havonta egy vasárnap délután 15 és 18 óra között várjuk a családokat egy nagyszerű délutánra.
A pontos dátumok:
Szeptember 27.
Október 25.
November 22.
December 20.
Január 24.
További részletek az elmúlt heti hírlevélben olvashatók. Jelentkezési
lapot a hivatalban vagy a sekrestyében lehet kérni. Nagy szeretettel
várunk mindenkit!
Érettségizők zarándoklata
Ebben az évben is közös zarándoklatra várja Püspök atya azokat a
középiskolásokat, akik ebben a tanévben fognak érettségizni. A zarándokaltra szeptember 30-án, szerdán, Vasváron kerül sor 9.30 és 15.30
óra között. Ez az alkalom egyrészt lehetőséget nyújt arra, hogy a Jóisten oltalmába ajánlják a diákok tanévüket és vizsgáikat. Másfelől a
programok segítséget nyújtanak abban, hogy a hétköznapi élet nyelvére is sikerüljön lefordítani hitünk fontos pontjait.

A zarándoklaton való részvétel ingyenes, az útiköltséget és a részvételi díjat plébániánk fedezi. Ennek feltétele azonban az előzetes regisztráció, amelyet a plébánia hivatalban lehet megtenni. Szeretettel
várjuk az érettségizők jelentkezését a zarándokaltra!
Anyakönyvi hírek
Keresztelés
Salamon Luca: 2015. szeptember 6.
Torma Bence: 2015. szeptember 10.
Isten hozta közösségünk új tagjai!
Temetés
Furdi Józsefné Horváth Julianna: 2015. szeptember 10.
Flait Lajos: 2015. szeptember 11.
Nyugodjanak békében!
INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A szentmisék rendje
Szeptember 14, hétfő, A Szent Kereszt felmagasztalása, 7 óra: Püspök atya szándékára
Szeptember 15, kedd, A fájdalmas Szűzanya
9.15 óra: Balassa József temetési szentmiséje
18 óra: + Gergely édesapa és nagyszülők
Szeptember 16, szerda, Szent Kornél pápa és Szent Ciprián püspök
vértanúk, 18 óra: A Tőke család + tagjai
Szeptember 17, csütörtök, Bellarmin Szent Róbert püspök és egyháztanító
9.15 óra: Poller Zoltánné Körmendi Erika temetési szentmiséje
18 óra: + Mária
Szeptember 18, péntek, 18 óra: + László férj, szülők, testvérek és +
Tamás
Szeptember 19, szombat, Szent Januáriusz püspök és vértanú, 7 óra
Szeptember 20, Évközi 25. vasárnap

7 óra: + Irén és Ernő szülők és nagyszülők
8.30 óra (Bazita)
10 óra: + Lajos édesapa
18 óra: + Szülők, nagyszülők és Sarolta testvér
Az elmúlt vasárnap az altemplomban készülő mozaikra 108 915 Ft
gyűlt össze. Köszönjük szépen az adományokat!
Közösségünk otthonukhoz kötött tagjait kedden és szerdán látogatjuk meg, hogy őszi szentgyónásukat el tudják végezni. Kérjük, hogy
családtagjaikat még ma jelentsék be a sekrestyében!
Előre jelezzük, hogy e héten csütörtökön kivételesen nincs hivatali
óra a plébánia hivatalban.
A becsali úti kereszt megáldására szeptember 17-én, csütörtökön
17.30 órakor kerül sor. Mindenkit szeretettel várunk!
A Fájdalmas Szűzanya sümegi búcsújára gyalogos zarándoklat indul szeptember 18-20 között. A részletek a hirdetőtáblán találhatók.
Az idei Családfesztiválra szeptember 19-én, szombaton kerül sor az
Ady iskolában, s témája a család és a karrier. A részletes program a
hirdetőtáblán olvasható.
Ismét lesz zenés dicsőítés a plébániatemplomban szeptember 20án, jövő vasárnap. A program 16 órakor kezdődik, amelyre szeretettel
várjuk a családokat.
A tanév eleji szentgyónások elvégzésére a plébániatemplomban
szeptember 20-án, jövő vasárnap délután 5 órától külön lehetőséget
biztosítunk, amelyre várjuk a hittanosokat családtagjaikkal együtt.
Még a héten lehet jelentkezni a bérmálásra felkészítő csoportba, a
már bérmálkozott középiskolások és egyetemisták hittancsoportjába,
valamint a katekumenátusra, amelyre azon felnőtteket várjuk, akik
nincsenek megkeresztelve, illetve nem voltak elsőáldozók vagy bérmálkozók. Minden képzésről írásos tájékoztatót és jelentkezési lapot a
hivatalban és a sekrestyében lehet kérni.
Ebben a tanévben családos hittant is indítunk általános iskolások és
szüleik számára. A találkozók havonta egyszer lesznek, s interaktív és
játékos módon foglalkoztatjuk mind a gyerekeket, mind a szülőket.
Részletek és dátumok a Hírlevélben találhatók. Jelentkezési lapot pedig a hivatalban vagy a sekrestyében lehet kérni.

