Már lehet jelentkezni az ősszel induló plébániai képzésekre: a középiskolások számára bérmálásra felkészítő csoport indul. Azon felnőttek számára pedig, akik nincsenek megkeresztelve, illetve nem voltak elsőáldozók és bérmálkozók, idén is elindul a katekumenátus.
Mindkét képzéssel kapcsolatban írásos tájékoztató és jelentkezési lap
a hivatalban és a sekrestyében kapható.
Plébániánk újabb szórólap-kampányához kérjük a testvérek segítségét! Az altemplomunkban található temetkezési hellyel kapcsolatos
anyagot szeretnénk plébániánk háztartásaiba eljuttatni. Kérjük, hogy a
már megszokott módon egy-egy utcát elvállalva szíveskedjenek a sekrestyében feliratkozni!
Szeretettel hívjuk fel a testvérek figyelmét, hogy az altemplomunkban vásárolható urnahelyekkel kapcsolatos kedvezményre, amellyel
október 15-ig lehet élni. Részletek honlapunkon és az Örömhírben
találhatók.
Az időpont bejegyzése miatt előre jelezzük: templomunk felszentelésének 10. évfordulójához kapcsolódva megrendezzük első plébániai
bálunkat, amelynek időpontja október 25, szombat. A további részletekről hamarosan beszámolunk.
A Szent Család Óvoda óvodapedagógust keres. Jelentkezni az óvoda vezetőjénél lehet.
Plébániánk színes magazinja, az Örömhír, a Karitász Adásidő című
magazinja, valamint a Mária Rádió szeptemberi programfüzete ingyenesen elvihető az újságos asztalról.
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Plébániai Hírlevél
2014. augusztus 31.
Évközi 22. vasárnap

Kapujegy a Székesegyház új kapujára
2016-os esztendő mindannyiunk számára kiemelkedő jelentőséggel bíró év
lesz Szent Márton születésének 1700. évfordulója alkalmából. Az Egyházmegye
területén élő valamennyi hívő számára
fontos, hogy sajátjának érezhesse ezt az
ünnepi évet. Ennek egyik kifejezési módja,
hogy a Székesegyház kapujának ünnepi
bronz borításához önkéntes adományaikkal járulhatnak hozzá. Az így összegyűlt
összegből valósul meg Veres Gábor művész úr Szent Márton életének egyes eseményeit ábrázoló alkotása.
Az adományozóknak 1.000.-, 2.000.-,
5.000.- és 10.000.- Ft-nak megfelelő ún. kapujegyet adunk majd emlékül. A felajánlásokat Szombathelyen a Sala terrena, a Püspöki Hivatal
és Martinus Kiadónál lehet megtenni. Ezen túl plébániánkon is lehetséges kapujegyet váltani. A plébánia hivatalban az adomány befizetésekor az adományozó nevét és támogatásának mértékét jegyezzük fel.
A Püspöki Hivatal pedig utólag küldi meg minden adományozónak az
emlék-kapujegyet. A támogatási akció 2014. november 11-éig, Szent
Márton ünnepéig tart.

A plébániai Karitász-csoport híre
Szeretettel jelezzük a kedves híveknek, hogy karitászunk közvetítésével összesen 69 rászoruló diák kapott támogatást az iskolakezdéshez. 30 tanuló beiskolázását a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász
segítette fejenként 5000 Ft-os pénzutalvánnyal, melyet tanszerekre
és/vagy ruházatra lehet fordítani. 39 tanulónak pedig plébániai karitászcsoportunk tagjai állítottak össze tanszercsomagot összesen
130 000 Ft értékben a májusi jótékonysági hangverseny bevételéből.

Anyakönyvi hírek
Keresztelés
Varga Gréta: 2014. augusztus 24.
Horváth Amira: 2014. augusztus 24.
Sámson Milán: 2014. augusztus 24.
Isten hozta közösségünk új tagjait!
Temetés
Szűcs Józsefné Enyedi Karolina: 2014. augusztus 28.
Nyugodjék békében!

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje:
Szeptember 1, hétfő, 7 óra: + Ilona és József szülők
Szeptember 2, kedd, 18 óra: + Szőke és Zsebők szülők
Szeptember 3, szerda, Nagy Szent Gergely pápa és egyháztanító, 18
óra: + Nagyszülők
Szeptember 4, csütörtök
12.45 óra: (Bazita) Galambos Miklós temetési szentmiséje
18 óra: + Gyula férj és + szülők

Szeptember 5, péntek, Kalkuttai Boldog Teréz szűz, 18 óra: + Rozália és Kálmán, szülők és nagyszülők
Szeptember 6, szombat, 7 óra: Hálából a Betegek Gyógyítója tiszteletére
Szeptember 7, Évközi 23. vasárnap
8.30 óra: (Bazita): + Egyed Gyula (+ 1. évf.)
10 óra: + Vilmos és Erzsébet szülők, Gyula és Ferenc testvérek,
+ István
18 óra: + Imre és Rózsa
Szentségimádási óra lesz a lelkipásztorokért és papi hivatásokért
szeptember 4-én, elsőcsütörtökön 17 órától.
A plébániai Karitász-csoport elsőpénteki imaórája szeptember 5-én
17 órakor kezdődik.
A jövő vasárnap, szeptember 7-én, a délelőtti szentmisében lesz a
diákok tanévnyitó szentmiséje, a Veni Sancte. A szentmisére különleges módon várjuk az iskolásokat, a hittanosokat, a pedagógusokat, a
szülőket és plébániai közösségünk minden tagját, hogy a Szentlélek
segítségét kérjük! A tanév eleji szentgyónások elvégzésére a szokásos
alkalmakon kívül a hónap közepén külön lehetőség is lesz majd.
Ősztől indulnak a ministráns-gyűlések, amelyek során szeretnénk a
fiúkat minél jobban felkészíteni a szent szolgálatra, valamint szeretnénk őket egy meghatározó közösségbe beépíteni. Ehhez kérjük a
már ministráló fiúk és szüleik segítségét! Ugyanakkor új ministránsokat is várunk, akik eddig még nem láttak el szolgálatot. Az első találkozó szeptember 6-án, szombaton délelőtt 10 órakor lesz a templomban. Tájékoztató lap a sekrestyében kapható.
Plébániánkon is elindul az édesanyák Szent Mónika közössége,
amelynek részletes leírása az elmúlt heti Hírlevélben található meg.
Kérjük azokat az édesanyákat, akik csatlakozni szeretnének, hogy iratkozzanak fel a sekrestyében. A közösség első találkozója szeptember
7-én, jövő vasárnap 17 órakor lesz a templomban.

