Kaitász-gyűlés lesz szerdán, szeptember 23-án az esti szentmise
után a templomban.
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.
Ebben a tanévben családos hittant is indítunk általános iskolások és
szüleik számára. Az első találkozó jövő vasárnap 15 órakor lesz a plébániai központ közösségi termében. Jelentkezési lapot pedig a hivatalban vagy a sekrestyében lehet kérni.
A jövő vasárnap a Szent Mónika közösség tagjai is találkoznak a
templomban 17 órakor.
Már csak ma lehet jelentkezni a megújuló Rózsafüzér Társulatba. Az
új társulat október 1-jén indul. Szeptember 27-én, jövő vasárnap a
délelőtti szentmisében áldjuk meg a társulati tagok rózsafüzéreit.
A jövő vasárnap a délelőtti szentmise után közösségi fényképet készítünk Bazitán is és a plébániatemplomban is. Szeretettel várjuk erre
az alkalomra plébániai közösségünk minden tagját!
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.
A 2016-os egyházmegyei falinaptár az újságos asztalról vásárolható
meg 35 Ft-ért. Megérkezett az októberi Élő kenyér, amely 350 Ft, valamint az Adoremus, amely a sekrestyében vehető át.
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Plébániai Hírlevél
2015. szeptember 20.
Évközi 25. vasárnap

Plébániai lelki nap és imaiskola október 10-én
„Hadd lássam arcodat, hadd halljam hangodat”
Imaiskola
Üljünk, Jézus lábához és kérjük: Uram taníts minket imádkozni!
Plébániai lelki napot szervezünk október 10én, szombaton 9 és 14 óra között a Mindszenty
iskolában. A lelki napot a szombathelyi szociális
testvérek vezetik. Az imádságban otthonosan
mozgó közösség tagjai bemutatják az imádság
főbb mozzanatait, majd többféle imamód kipróbálására is lehetőség nyílik, amelyek közül
mindenki kiválaszthatja majd a számára kedveset és gyümölcsözőt. Ezek kipróbálására is rögtön lehetőség nyílik majd a kápolnában, illetve az iskola parkjában.
Természetesen a szociális testvérekkel, illetve kiscsoportban történő
beszélgetésre is lehetőség nyílik az érdeklődők számára.
A lelki napon való részvétel teljesen ingyenes és előzetes regisztrációra sincs szükség. Kérjük, hogy aki szeretne a programon részt venni,
8.45 órára érkezzen meg a zárda kápolnába. A lelki nap során batyus
ebéd lesz, ezért kérjük a résztvevőket, hogy szíveskedjenek magukkal
hozni az ebédhez némi élelmet, amelyet megosztva együtt fogyasztunk majd el a közös ebéd során. Nagy szeretettel várunk mindenkit,
aki szeretne az imádságban előbbre jutni, s új imamódokat tanulni.

Assisi Szent Ferenc imája
Uram, tégy engem a te békéd eszközévé!
Ahol gyűlölet lakik, oda szeretetet vigyek,
Ahol sértés, oda megbocsátást,
Ahol széthúzás, oda egyetértést,
Ahol tévedés, oda igazságot,
Ahol kétely, oda hitet,
Ahol kétségbeesés, oda reményt,
Ahol szomorúság, oda örömet.
Uram, add,
Hogy inkább én igyekezzek vigasztalni,
Mint hogy vigaszt várjak.
Inkább én törekedjem másokat megérteni,
Mint hogy megértést óhajtsak.
Inkább szeressek,
Mint hogy szeretetet igényeljek.
Mert önmagunkat elfelejtve
találjuk meg magunkat.
Ha megbocsátunk,
Akkor nyerünk bocsánatot.
Ha meghalunk,
Akkor ébredünk az örök életre.
Ámen.
Anyakönyvi hírek
Keresztelés
Baksa Laura: 2015. szeptember 13.
Isten hozta közösségünk új tagját!
Temetés
Balassa József: 2015. szeptember 15.
Markó Endre: 2015. szeptember 16.

Poller Zoltánné Körmendi Erika: 2015. szeptember 17.
Nyugodjanak békében!
INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A szentmisék rendje
Szeptember 21, hétfő, Szent Máté apostol és evangélista, 7 óra:
Püspök atya szándékára
Szeptember 22, kedd, 18 óra: + Lívia édesanya és testvér
Szeptember 23, szerda, Pietrelcinai Szent Pio szerzetes és áldozópap
9.15 óra: Farkas Tiborné Kámán Éva temetési szentmiséje
18 óra: + Szülők és testvérek
Szeptember 24, csütörtök, Szent Gellért püspök és vértanú, 18 óra:
+ Magdolna, Frigyes és + nagyszülők
Szeptember 25, péntek
10.30 óra: Hellenbarth Ferenc temetési szentmiséje
18 óra: + Teréz és Lajos szülők
Szeptember 26, szombat, Szent Kozma és Damján vértanúk, 7 óra:
+ Imre férj
Szeptember 27, Évközi 26. vasárnap
7 óra: + Anna és Zoltán szülők és + nagyszülők
8.30 óra (Bazita): Püspök atya szándékára
10 óra: + György férj, József és Ágnes szülők és Jenő édesapa
18 óra: + Erzsébet és Endre szülők
Ma délután ismét zenés dicsőítés lesz a plébániatemplomban 16
órakor, amelyre szeretettel várjuk a családokat.
A tanév eleji szentgyónások elvégzésére ma délután 5 órától külön
lehetőséget biztosítunk, amelyre várjuk a hittanosokat családtagjaikkal
együtt.
Már csak ma lehet jelentkezni a bérmálásra felkészítő csoportba, a
már bérmálkozott középiskolások és egyetemisták hittancsoportjába,
valamint a katekumenátusra. Minden képzésről írásos tájékoztatót és
jelentkezési lapot a sekrestyében lehet kérni. A képzések ezen a héten
indulnak, utána már nem lehet csatlakozni a csoportokhoz.

