Ferenc pápa Laudato si’ című enciklikáját mutatjuk be egy háromrészes előadássorozatban, amelynek második előadása november 11én, szerdán 17 órakor lesz a kápolnában.
Novemberi fatimai esténkre november 13-án, pénteken kerül sor.
Az estét Ipacs Bence szombathelyi káplán vezeti. 16 órától a fatimai
rózsafüzért imádkozzuk, 17 órakor szentségimádási óra, 18 órakor
pedig szentmise és Mária-ájtatosság kezdődik. Szeretettel várunk
mindenkit!
Jövő vasárnap, november 15-én, a 10 órás szentmisében helyezzük
el a fatimai pásztorgyerekek ereklyéit a plébániatemplomban. E szép
ünnepre szeretettel várjuk a Testvéreket!
A Szent Márton Akadémia következő előadása november 17-én,
kedden kerül megrendezésre. Schauermann János atya előadása lesz
hallható Szent Márton lelkiségének motívumai címmel.
A Mindszenty gimnázium november 19-én, csütörtökön, 15 órától
interaktív nyelvi foglalkozásokra, majd 16.30-tól pályaválasztási tájékoztatóra várja az érdeklődő nyolcadikos diákokat és szüleiket.
Megjelent plébániai magazinunknak, az Örömhírnek új száma. Az
újság ingyenesen elvihető az újságos asztalról, de minden adományt
szívesen fogadunk a lap további kiadására. Megérkezett az Egyházmegyei Kalendárium a 2016-os évre. A kiadvány 750 Ft-ért a sekrestyében vásárolható meg. Ugyancsak ott kapható Ferenc pápa Laudato
si’ című enciklikája. A Martinus novemberi száma, valamint a Mária
Rádió novemberi programfüzete az újságos asztalon található meg.
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Évközi 32. vasárnap

Itt az idő Fatimára!
Ma este 31 zarándokkal útnak
indul a plébániai zarándoklat Fatimába, amely során plébániánk
megkapja António Marto fatimai
püspöktől Boldog Ferenc és Boldog Jácinta fatimai látnokok ereklyéit. A zarándokok imádságaikat
saját szándékaik mellett plébániai
közösségünkért is fel fogják ajánlani. Ezért is viszik magukkal mindenhová azokat az imaszándékokat is,
amelyeket az itthon maradók bíztak rájuk. A zarándokok november
14-én, szombaton érkeznek vissza.
A zarándoklat bizonyos eseményeibe az itthon maradók is bekapcsolódhatnak. Erre a következő alkalmak kínálnak lehetőséget:
A fatimai jelenési kápolnában három szentmisét fog bemutatni a
zarándokcsoport. A kegyhely honlapján ezt az eseményt élőben lehet
követni, így az itthon maradók is bekapcsolódhatnak a közös imádságba. A video közvetítést a következő címen lehet követni:
http://fatima.pt/portal/index.php?id=14924 (Másik elérhetési
mód a fatima.pt honlap felkeresése, ahol a jobb felső részen található
Transmissoes feliratú kékeszöld ikonra kell kattintani, amely egyből
továbbvezet az élő webkamerához.)

A szentmisék időpontjai:
November 10, kedd, 9 óra
November 11, szerda, 9 óra
November 13, péntek, 7.30 óra
Az említett webcímen az esti rózsafüzér-ájtatosságokat is követni
lehet. Ezekre minden este 22.30 órakor kerül sor. Zarándokcsoportunk kedden és szerdán biztosan részt fog venni az ájtatosságon, a
többi napokon az egyéb programok függvényében tudunk ott lenni.
Az ereklyék átvételének előestéjén, november 10-én, kedden 17
órától plébániai imaórát tartunk a plébániatemplomban, amelyen
megköszönjük a Jóistennek azt az ajándékot, amelyet az ereklyékben
és az ereklyék által plébániánknak ad, s imádkozhatunk közösen plébániai közösségünkért.
A hagyományos fatimai estére november 13-án, pénteken kerül
sor. 16 órától a fatimai rózsafüzért imádkozzuk, 17 órától szentségimádási óra lesz, 18 órától pedig szentmise és Mária-ájtatosság. Az
estét Ipacs Bence szombathelyi káplán vezeti.
Az ereklyék ünnepélyes elhelyezése november 15-én, vasárnap
10 órakor lesz szentmise keretében. Ez alkalommal kerülnek az ereklyék végleges helyükre. A szentmise után pedig már imádkozni is lehet
előttük.
Nagy szeretettel buzdítjuk a Testvéreket a zarándoklat eseményeibe való bekapcsolódásra. Az előttünk álló hét igazi kegyelmi időszakká válhat plébániai közösségünk számára. Imádkozzunk együtt és
egymásért, hogy a Jóisten szándéka folytonosan megvalósulhasson
közösségünkben!

Karitász-hírek
Karitászcsoportunk jelentős mennyiségben kapott különféle adományokat a Szombathelyi Egyházmegye közvetítésével (Milupa babatápszer, csecsemőruhák és szabadidőruhák négy év alatti babáknak,
női szabadidőnadrágok), melyek szétosztására az elmúlt napokban
került sor a plébániánkhoz tartozó kertvárosi családokban.

Anyakönyvi hírek
Temetés
Varga Károly Ferenc: 2015. november 5.
Nyugodjék békében!

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A szentmisék rendje
November 9, hétfő, A Lateráni Bazilika felszentelése,
7 óra: + Katalin
November 10, kedd, Nagy Szent Leó pápa és egyháztanító, 18 óra: +
Mária nagymama
November 11, szerda, Tours-i Szent Márton püspök
14.30 óra: Zuggó Ferencné Mátay Anna temetési szentmise
18 óra: A menekültekért
November 12, csütörtök, Szent Jozafát püspök és vértanú, 18 óra: +
Munkatársak
November 13, péntek, Magyar szentek és boldogok, 18 óra: + Mária és Sándor szülők
November 14, szombat, 7 óra: + Tibor
November 15, Évközi 33. vasárnap
7 óra: A Mile család élő és elhunyt tagjai
8.30 óra (Bazita): Püspök atya szándékára
10 óra: + Magdolna édesanya
18 óra: Sándor és a Stárics család + tagjai
Az elmúlt vasárnap az altemplomban készülő mozaikra 138 320 Ftot ajánlottak fel a Testvérek. Köszönjük szépen!
A fatimai zarándoklat kapcsán és a pásztorgyerekek ereklyéjének
átvételének előestéjén plébániai imaórát tartunk november 10-én,
kedden 17 órától.

