November 7-én, elsőszombaton reggel 6 órakor a fatimai rózsafüzért imádkozzuk. Ezen a napon lesz a Szent Márton ünnepség Szombathelyen a Székesegyházban 10 órakor.
A bazitai egyházközségi tanácsadó testület tagjainak választása jövő vasárnap a szentmise után lesz.
November 10-én, kedden 17 órára rendkívüli imaórára várjuk plébániánk híveit a fatimai ereklyék átvételének előestéjén, hogy plébániai közösségünk tagjaiért imádkozzunk. Így lélekben mindannyian nem
csupán a zarándoklatban vehetünk részt, hanem részt is vállalhatunk
közös felelősségünkben is közösségünkért.
Két hét múlva, november 15-én, vasárnap a 10 órás szentmisében
helyezzük el a fatimai pásztorgyerekek ereklyéit a plébániatemplomban. E szép ünnepre szeretettel várjuk a Testvéreket!
Kérjük, hogy aki szeretne imaszándékot küldeni Fatimába, írott
formában szíveskedjék azt még a héten leadni a plébánia hivatalban.
További részleteket honlapunkon találhatnak.
Újra várjuk azon párok jelentkezését, akik már évek vagy évtizedek
óta együtt élnek, s most szeretnének szentségi házasságot kötni. Írásos tájékoztatót a hivatalban és a sekrestyében lehet kérni.
Az újságos asztalról sok kiadvány vásárolható meg: 2016-os falinaptár, gyerekeknek szóló Élő kenyér, valamint a Képmás magazin. Az
Adoremus pedig a sekrestyében vehető át. Megérkezett az Egyházmegyei Kalendárium a 2016-os évre. A kiadvány 750 Ft-ért a sekrestyében vásárolható meg.
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Mindenszentek

A keresztény közösségekre jellemző tíz dolog, ami miatt kiürülnek a templomok
Egy angol nyelvű keresztény honlap tett közzé egy listát, amelyen
azt a tíz dolgot sorolják fel, amely véleményük szerint a leginkább
hozzájárul ahhoz, hogy templomaink kiürülnek. Talán nem haszontalan dolog számunkra sem átgondolni ezt a listát, hogy vajon ránk nem
jellemző-e belőle néhány. Ha igen, akkor kezdjünk el együtt javítani a
dolgon, mégpedig úgy, hogy ki-ki saját magával kezdi.
1. Megkérdőjelezhetetlen igazságtudat: akár a közösség, akár
egyes tagjai részéről. ha valaki csak úgy tartja elfogadhatónak a
dolgok menetét, ahogyan azt ő jónak látja.
2. Jogi formalizmus: értelmetlen homályos eredetű szokások törvénnyé tétele
3. Barátságtalanság: amikor a vendégekre és a gyerekekre zavaró
tényezőként tekintenek, s nem úgy, mint Krisztusra
4. Gyatra prédikációk: lelkipásztori felkészületlenség és túlzó hallgatói kritikai érzék
5. Modernkedés: az Egyház kétezer éves hagyományának elfedése
vagy semmibe vétele
6. Erkölcstelenség: a keresztény erkölccsel szembenálló életvitel, s
annak normálisnak tekintése

7. Képmutatás: amikor a hit és az életvitel radikálisan különböznek
egymástól
8. Hanyagság a liturgiában: mindig az egyszerűbb és a kevesebb
időt és fáradságot jelentő választása
9. Hit nélkül végzett cselekedetek: olyan szeretet, amely pusztán
kötelességtudatból vagy kényszerből fakad
10. Szánalmas megjelenés: annak megtagadása külsődleges dolgokban, hogy Krisztust hordozzuk, s ő életünk középpontja
(Forrás: patheos.com)

November 5, csütörtök, Szent Imre herceg
13 óra (Bazita): Varga Károly Ferenc temetési szentmiséje
18 óra: + Imre édesapa és fia György
November 6, péntek, 18 óra: + Gyula férj, Magdolna és József szülők
November 7, szombat, 7 óra: Püspök atya szándékára
November 8, Évközi 32. vasárnap
7 óra: Elhunyt szerettekért
8.30 óra (Bazita)
10 óra: + Szülők és nagyszülők
18 óra: + Károly férj

Anyakönyvi hírek
Keresztelés
Kozma Levente: 2015. október 25.
Németh Marcell: 2015. október 25.
Perl Hanna: 2015. október 25.
Vránics Emília: 2015. október 25.
Isten hozta közösségünk új tagjait!
Keresztelés
Takács Miklós: 2015. október 29.
Nyugodjék békében!

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A szentmisék rendje
November 2, hétfő, Halottak napja
7 óra: + Éva testvér
18 óra: Minden meghaltért
November 3, kedd, Porres Szent Márton szerzetes, 18 óra: + Szülők
és Tamás
November 4, szerda, Borromeo Szent Károly püspök, 18 óra: + Matild

Ma elsővasárnap lévén az altemplomban készülő mozaikra ajánljuk
fel a perselyadományokat. Délután fél 5 órakor ökumenikus imádság
lesz a Göcseji úti temetőben.
Holnap, november 2-án, Halottak napján reggel 7 órakor és este 6
órakor lesz szentmise az altemplomban.
Rendkívüli búcsúnyerési lehetőség kötődik ezekhez a napokhoz.
Aki a temetőt ájtatos lélekkel meglátogatja és imádkozik a meghaltakért, november 1 és 8 között minden nap teljes búcsút nyerhet a szokott feltételekkel: szentgyónás, szentáldozás és imádság a Szentatya
szándékára. Akik pedig november 2-án, Halottak napján meglátogatnak egy templomot vagy nyilvános kápolnát, szintén teljes búcsút
nyerhetnek a szokott feltételekkel.
November 3-án, kedden az esti szentmisében lesz plébániánk
katekumenjének befogadási szertartása. Szeretettel várunk mindenkit,
hogy együtt imádkozzunk érte!
Ferenc pápa Laudato si’ című enciklikáját mutatjuk be egy háromrészes előadássorozatban, amelynek első előadása november 4-én,
szerdán 17 órakor lesz a kápolnában.
November 5-én, elsőcsütörtökön a lelkipásztorokért és papi hivatásokért imádkozunk 17 órától. November 6-án, elsőpénteken 17 órától
a plébániai Karitász-csoport vár mindenkit szentségimádási órára.

