Október 23-án, nemzeti ünnepünkön 9 órakor ökumenikus imádság lesz templomunkban. Ezen a napon kezdődik a Kornéliusz kurzus
is 13.30 órakor a Szent Család Óvodában.
A jövő vasárnap 15 órától családos hittan lesz a plébániai központ
közösségi termében az általános iskolások és szüleik számára. 17 órakor a Szent Mónika közösség tagjai találkoznak imaórára a templomban, szintén 17 órakor pedig a fatimai zarándokok találkozója lesz a
plébánia közösségi termében.
Október 31-én, szombaton délelőtt 10 órakor a Mindszenty iskolában folytatódik fatimai filmklubunk. Ezúttal három rövidfilmet tekintünk meg, amelyek bemutatják a fatimai zarándokhelyet. Ingyenes
belépőjegyeket a plébánia hivatalban lehet igényelni.
Kérjük, hogy aki szeretne imaszándékot küldeni Fatimába, írott
formában szíveskedjék azt leadni a plébánia hivatalban. További részleteket az elmúlt heti Hírlevélben találhatnak.
Újra várjuk azon párok jelentkezését, akik már évek vagy évtizedek óta együtt élnek, s most szeretnének szentségi házasságot kötni.
Részletes írásos tájékoztatót a hivatalban és a sekrestyében lehet kérni.
A plébániai Karitász-csoport kéri olyan emelni tudó és könnyen
elérhető nyugdíjas férfi jelentkezését, aki évente néhány alkalommal
szívesen segítene a kapott szállítmányok lepakolásánál. Jelentkezni a
sekrestyében vagy a plébánián lehet. További Karitász-hírek a Hírlevélben olvashatók.
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Megújuló képviselőtestületek
Püspök atya 2015. november 15-i hatállyal elrendelte a plébániai
képviselőtestületek megújítását, mivel szeptembertől életbe lépett az
új testületi szabályzat. A képviselőtestületek mostantól új nevet is kaptak, ezentúl tanácsadó testület néven működnek tovább. Püspök atya
rendelkezése azt jelenti, hogy minden egyházközségben meg kell újítani a testületeket, s létre kell hozni a plébániai tanácsadó testületet is.
Mivel Kertvárosban a testület másfél évvel ezelőtt már az új szabályozás szerint lett megválasztva, Püspök atya engedélyt adott arra,
hogy Kertvárosban ne kelljen új testületet választani. Elrendelte azt is,
hogy az ötéves ciklus a kertvárosi testület esetében is 2020. december
1-jén járjon le.
Bazitán viszont az előírások szerint meg kell alakítanunk az új testületet. A megválasztandó testület tagjaira bárki tehet jelölést, aki a
bazitai egyházközséghez tartozik. Kérjük tehát a Testvéreket, hogy
október 31-ig juttassák el írásban a plébánia hivatalba, hogy kiket jelölnek a testület tagjai közé. A jelölésekből a lelkipásztorok helyi segítőikkel állítják össze a jelöltek listáját, vagyis nem minden jelölt kerül
automatikusan a megválasztandók közé. Ezt követően november 8-án,
vasárnap tartjuk meg a választást.
Bátorítjuk a Testvéreket, hogy éljenek e lehetőséggel, s legyenek
aktív részesei e fontos folyamatnak!

Karitász-hírek
Karitászcsoportunk tisztelettel kéri, és hálás köszönettel fogadja
minden olyan emelni tudó és könnyen elérhető nyugdíjas (főleg férfi)
jelentkezését, aki szívesen segítene a Szombathelyi Egyházmegyei
Karitásztól kapott adományok plébániánkhoz való megérkezésénél a
szállítmányok lepakolásánál. Erre évente csak néhány alkalommal kerül
sor, és a pakolás rövid időt vesz igénybe. Jelentkezni a sekrestyében
vagy a plébánián lehet, a név és telefonszám megadásával.
December második felében fog megszületni az egyik rászoruló családnál egy kislány. A baba fogadásához szeretnénk kapni egy babakocsit, egy összecsukható babaágyat, a fürdetéshez fürdőkádat. Szeretettel várjuk szíves felajánlásukat a 30/271-9192 telefonszámon.

Anyakönyvi hírek
Keresztelés
Zsigmond Mátyás: 2015. október 11.
Fülöp Atilla: 2015. október 11.
Tóth Boglárka: 2015. október 17.
Gaider Hunor Zalán: 2015. október 17.
Isten hozta közösségünk új tagjait!
Temetés
Rákosa Pál: 2015. október 14.
Nyugodjék békében!

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A szentmisék rendje
Október 19, hétfő, De Brébeuf Szent János és Jogues Szent Izsák
áldozópapok és társaik vértanúk; Keresztes Szent Pál áldozópap, 7 óra:
Püspök atya szándékára

Október 20, kedd
9 óra: Börtönlelkészek találkozójának szentmiséje
18 óra: + Jenő és Anna nagyszülők
Október 21, szerda, 18 óra: + Piroska és Rezső szülők; Zsuzsanna és
Cecília keresztszülők
Október 22, csütörtök, Szent II. János Pál pápa, 18 óra: + Irén és
Gábor szülők és nagyszülők
Október 23, péntek, Kapisztrán Szent János áldozópap, 18 óra: +
Károly édesapa, nagyapa
Október 24, szombat, Claret Szent Antal Mária püspök, 7 óra: +
Édesanya
Október 25, Évközi 30. vasárnap
7 óra: + Gizella és Antal szülők, és nagyszülők
8.30 óra (Bazita): + Szülők, Elek, Edit és István
10 óra: + Szülők és testvérek
18 óra: + József és Margit szülők
Ma délután 4 órakor zenés dicsőítés lesz templomunkban. Ez a
nap egyúttal missziós vasárnap, így a perselygyűjtés a missziók javára
juttatjuk majd el.
Októberben minden esti szentmise előtt 17 órától rózsafüzér ájtatosságot végzünk. Csütörtökönként a rózsafüzért 16.30 órakor, a
szentségimádás előtt imádkozzuk.
Október 20-án, kedden 9 órakor plébániatemplomunkban kerül
sor a börtönlelkészek országos találkozójához kapcsolódó szentmisére. A szentmisére mindenkit szeretettel várunk! Ezen a napon délelőtt
kivételesen nincs hivatali szolgálat a plébánia hivatalban.
Szent Márton születésének 1700. jubileumára készülve Zalaegerszegre érkezik a Szent Márton Akadémia, amelyben a szent életéhez
és tiszteletéhez kapcsolódó előadások hangzanak majd el. Az első
előadásra október 20-án, kedden, 18.30 órakor kerül sor a Mindszenty
iskolában. Az előadó Horváth József atya, témája pedig „Márton, aki
Krisztust takarta be fél köpenyével”. Mindenkit szeretettel várnak!

