Május 1-jén lesz Egyházmegyénk zarándoklata Pusztacsatárra. Az
autóbusz reggel 8.30 órakor indul az Eötvös iskolától. Ezen a napon
kivételesen este nincs szentmise, helyette reggel 7 órakor azonban
igen. Az egyházmegyei zarándoklatra gyalogosan is indulnak Bagodból. A részletek a hirdetőtáblán találhatók meg. Mindazok, akik zarándokcsomagot rendeltek, átvehetik azt a sekrestyében.
A héten lesz április első péntekje, szentgyónásainkkal engeszteljük
Jézus Szent Szívét!
A jövő vasárnap Mindszenty-megemlékezés lesz a Nagytemplomban a 19 órakor kezdődő szentmise után. Nálunk majd május 6-án
délután lesz megemlékező imaóra.
Fontos információ a hitoktatással kapcsolatban a leendő 1., 2., 5. és
6. osztályosok szüleinek az újságos asztalon levő szórólapon található.
Május 11-én lesz hivatások vasárnapja. Ezen a napon a perselygyűjtés összegét Szeghy Csaba Tamás újmiséjének megszervezésére fordítjuk. Részletek a plébániai hírlevélben találhatók.
Gencsapátiban rendezik meg az egyházmegyei családi majálist május 17-én, szombaton. Részletek a Plébániai Hírlevélben és a faliújságon találhatók. A jelentkezési határidő május 14.
A személyi jövedelemadó bevallási határidő május 20. Kérjük, hogy
adójuk kétszer egy százalékával támogassák katolikus egyházunk és
plébániánk működését. Az adószámok megtalálhatók az újságos asztalon.
A Katolikus Karitász magazinja ingyenesen elvihető az újságos asztalról. A templomban talált elveszett holmik átvehetők a sekrestyében.
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Plébániai Hírlevél
2014. április 27.
Húsvét 2. vasárnapja

Papszentelésre és újmisére készülünk
Ebben az évben különleges ajándékot kap plébániánk, amikor a közülünk származó Szeghy Csaba Tamást pappá szenteli Márfi Gyula
veszprémi érsek. A papi hivatás igazi kincs egy egész plébániai közösség számára, hiszen a Jóisten különleges ajándéka az, amellyel megmutatja azt is, hogy egy közösség olyan lelkületű, hogy táptalajt talál
benne az isteni hívó szó. Éppen ezért egy papszentelés és egy első
szentmise nem csupán személyes események, hanem az egész plébániai közösség ünnepe.
Az ünnepi papszentelésre 2014. június 20-án, pénteken kerül sor. A
veszprémi ünnepségre autóbuszt is indítunk, hogy minél többen részt
tudjanak venni e fontos eseményen. Csaba atya első szentmiséje plébániatemplomunkban lesz június 29-én, vasárnap délelőtt 10 órakor.
Erre a szentmisére a veszprémi szeminárium elöljárói és kispapjai közül is sokan érkeznek majd.
Immár hagyomány az újmisések plébániáin, hogy az első szentmise
bemutatásához szükséges eszközöket az a hívő közösség adja ajándékba, amelyből az újmisés származik. A korábbi egyházközségi képviselőtestület egyöntetű támogatásával plébániánk is szeretné tovább
vinni ezt a szép hagyományt. Így az újmisés első miseruháját, valamint
első szentmisés kelyhét – természetesen vele egyeztetve – közösségünk adja majd ajándékba Csaba atyának. Ezen kívül az újmisés ebéd
költségeit is vállaljuk, amelyen az ünnepi alkalomra érkező atyák vesznek majd részt. Ezen felül pedig az újmise perselygyűjtésének összege
is az újmisést illeti, amely hatékony segítséget jelent az első papi év
során.

Mindazok, akik szeretnének erre a célra adakozni, s hozzájárulni a
szentelési és az újmisés ajándékokhoz, megtehetik ezt két hét múlva,
május 11-én, Húsvét 4. vasárnapján, amely egyúttal hivatások vasárnapja is, s amelyen éppen azt az ajándékot köszönjük meg Jóistennek,
amelyet a szolgáló papság ad Egyházának. Már most jegyezzük fel
tehát e fontos dátumokat, hogy valóban egész plébániai közösségünk
ünnepe lehessen a papszentelés és az újmise!
Anyakönyvi hírek
Keresztelés
Gódor Zorka: 2014. április 21.
Kámán Emma: 2014. április 21.
Isten hozta közösségünk új tagjait!
Temetés
Horváth Jenőné Kerkai Anna: 2014. április 23.
Adj, Uram, örök nyugodalmat neki!
Egyházmegyei Családi Majális Gencsapátiban
Az Egyházmegye Főpásztora szeretettel hívja a családokat a Szombathelyi Egyházmegye Családi Majálisára 2014. május 17én, szombaton. A találkozó helyszíne a gencsapáti Szent Jakab plébániatemplom
és környéke lesz (Hunyadi János u. 234.).
A majális programja:
9.00 Érkezés, regisztráció
9.40 Készület a szentmisére
10.00 Püspöki szentmise a Szent Jakab templomban
11.15 Korosztályos programok, a felnőttek részére Uzsalyné Pécsi
Rita neveléskutató tart előadást
12.30 Ebéd
14.00 Családi vetélkedők, játék, kacagás, fakultatív programok
16.30 Úti áldás
Jelentkezni a csalad.martinus.hu honlapon, illetve a 30/991-2125ös telefonszámon lehet 2014. május 14-ig.

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje:
Április 28, hétfő, Chanel Szent Péter áldozópap és vértanú; Szent
Montforti Grignion Mária Lajos áldozópap, 9.30 óra: Püspök atya
szándékára
Április 29, kedd, Sienai Szent Katalin szűz és egyháztanító, 18 óra: A
család élő és + tagjai
Április 30, szerda, Szent V. Piusz pápa
9 óra: Kottinger Márta Gizella temetési szentmiséje
18 óra: + János, Bocskor és Czigány szülők
Május 1, csütörtök, Szent József, a munkás, 7 óra: A plébánia híveiért
Május 2, péntek, Szent Atanáz püspök és egyháztanító, 18 óra: +
Szakály és Kovács szülők
Május 3, szombat, Szent Fülöp és Szent Jakab apostolok, 7 óra:
Szűz Mária Szeplőtelen Szíve tiszteletére és engesztelésül az ellene
elkövetett bűnökért
Május 4, Húsvét 4. vasárnapja
8.30 óra (Bazita): + Geiger család és Garami szülők
10 óra: + Szülők, Erzsébet és József
18 óra: + Mária édesanya és nagyszülők
A Zalaegerszegi Esperesei Kerület koronagyűlése holnap, április 28án lesz plébániánkon. A program délelőtt fél 10-kor szentmisével kezdődik, az esperesi kerület papjainak részvételével. A szentmisére mindenkit szeretettel várunk! Éppen ezért holnap reggel 7 órakor nem
lesz szentmise.
Uzsalyné Dr. Pécsi Rita tart előadást a Szent Család Óvodában holnap, április 18-án 17 órától A sikeres nevelés kulcs: az érzelmi intelligencia fejlesztése címmel.
Szentségimádás és közbenjáró imádság lesz kedden, április 29-én
az esti szentmise után.
A szokásos elsőcsütörtöki szentségimádás a pusztacsatári zarándoklat miatt kivételesen nem csütörtökön, hanem szerdán, április 30án lesz 18 órától.

