október 15-ig lehet élni. Részletek honlapunkon találhatók.
Szeptember 19-én gyalogos zarándoklat indul Sümegre a Fájdalmas Szűzanya búcsújára. Bővebb felvilágosítás és jelentkezés még ma
lehetséges a sekrestyében.
Szeptember 20-án, szombaton ismét megrendezésre kerül a Családfesztivál. A fesztivál központi témája a humor. A szervezők idén is
színvonalas programot állították össze. A részletekről a hirdetőtáblán
elhelyezett plakátról tájékozódhatnak. A szervezők mindenkit szeretettel várnak!
Medjugorjei imaestet szerveznek Kapuváron szeptember 26-án,
pénteken 17 órától, amelyen részt vesz Marinko Sakota medjugorjei
plébános. A találkozóra autóbusz indul, amelyre Tausz Rózsánál lehet
jelentkezni a 2500 Ft-os részvételi díj befizetésével.
Október 23-25. között nálunk Botfán a Mindszenty Ifjúsági Házban
fiatal pároknak szóló MÉCS napok lesznek. Együtt járó párok, jegyesek
és három éven belül házasodott párok jelentkezését várják. A részvételi díj 5000 Ft/fő. Jelentkezni az ifjúsági házban lehet.
Október 22 és26 között zarándoklat indul Medjugorjébe. A részvételi díj 48 900 Ft, amely tartalmazza a 3 éjszakai szállást, reggeli és
vacsora ellátást, a közlekedési és a biztosítás költségét. Bővebb információ a hirdetőtáblán található.
Az egyházmegyei magazin, a Martinus szeptemberi száma 150 Ftért vásárolható meg. Kapható már a 2015-ös egyházmegyei falinaptár
is, amely 35 Ft-ba kerül.
Honlap
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Plébániai Hírlevél
2014. szeptember 14.
A Szent Kereszt felmagasztalása

Püspök atya üzenete a hitoktatással kapcsolatban
Kedves Szülők!
Az új iskolaév megkezdésekor ismét a hitoktatás örömteli, közös
feladatára irányítjuk a figyelmünket. Sok gyermek és fiatal kezdi meg
tanulmányait a szülők, a pedagógusok, a lelkipásztorok, a hitoktatók
és a plébániai közösségek támogatásától segítve. Az a közös meggyőződés vezet bennünket, hogy a világi tanulmányokkal együtt nélkülözhetetlen a katolikus hitünk tanításának, a boldog életre elvezető
isteni törvényeknek a megismerése, a plébániai közösségi élet, a vasárnapi liturgikus ünneplés tapasztalatainak megszerzése és begyakorlása is.
A katolikus hittanoktatásnak számtalan területe és formája ismert.
Azonban ezeknek nélkülözhetetlen alapját a plébánia közösségében
végzett katekézis adja. E katekézis célja a keresztény életbe való teljes
bevezetés, a liturgikus és szentségi közösségbe történő bekapcsolás, a
megszerzett hitismeretek elmélyítése, a közösségi élmény megtapasztalása és a szentségi életre történő fölkészítés.
Az iskolai hittanoktatás hitünk megismerésének számos lehetőségét kínálja. A köznevelési törvény értelmében az idei évtől az általános
iskolák 1-2. illetve 5-6., a hatosztályos gimnáziumok 7-8. osztályos
tanulói választhatták kötelező órai tanrendben a katolikus hit- és erkölcstan tanulását. Ugyanakkor számukra is, továbbra is fönnáll annak
a lehetősége, hogy fakultatív hittanóraként – ugyancsak az iskolában –
egy második hittanórán is részt vehessenek. Ezt a szándékot azonban

a szülőknek a szeptemberi tanévkezdéskor az osztályfőnök felé jelezni
kell.
A többi osztály tekintetében – mint ahogyan eddig is – ugyancsak
adott a lehetőség az iskolai fakultatív hittanoktatás kérésére, ezt is az
osztályfőnöknél kell jelezni.
Buzdítjuk a Kedves Szülőket, éljenek ezzel a lehetőséggel, ami minden katolikus szülő kötelessége és kérjék gyermekeik számára a fakultatív hittanoktatást. A nem katolikus felekezetek és közösségek által
szervezett – kötelező vagy fakultatív – hitoktatásra történő jelentkezés
és részvétel pedig a hit épségének veszélyeztetése miatt nem elfogadható.
Ugyanakkor a katolikus neveléshez nem elegendő, hogy valaki csak
iskolai hitoktatásra jár. Hozzátartozik az is, hogy részt vegyen a plébániai szentmisén és bekapcsolódjon az egyházközség életébe. Ezt segíti
a szentségekre felkészítő plébániai hitoktatás is.
A szülők és hitoktatók minden fáradozására Isten bőséges áldását
kérem!
Szombathely, 2014. szeptember 1.
† András püspök
Anyakönyvi hírek
Temetés
Szittyai Lajos: 2014. szeptember 10.
Takács Ferenc: 2014. szeptember 11.
Nyugodjanak békében!
INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje:
Szeptember 15, hétfő, A fájdalmas Szűzanya, 7 óra: Püspök atya
szándékára
Szeptember 16, kedd, Szent Kornél pápa és Szent Ciprián püspök
vértanúk, 18 óra: + Mária és László
Szeptember 17, szerda, Bellarmin Szent Róbert püspök és egyháztanító, 18 óra: + János és Irma nagyszülők

Szeptember 18, csütörtök, 18 óra: + József férj, édesapa, nagyapa
(+ 6. évf.)
Szeptember 19, péntek, Szent Januáriusz püspök és vértanú, 18 óra:
+ István férj
Szeptember 20, szombat, Kim Taegon Szent András áldozópap,
Csong Haszang Szent Pál és társaik, koreai vértanúk, 7 óra: + Szülők,
Irén, Ernő és nagyszülők
Szeptember 21, Évközi 25. vasárnap
8.30 óra: (Bazita)
10 óra: + Vilmos és Terézia szülők, élő és + családtagok
18 óra: + Szülők
A szentmise után még át lehet venni az ajándékokat a nyáron kitöltött hittanos feladatlapokért. Ma az esti szentmise előtt 17 órától imaórát tartunk üldözött keresztény testvéreinkért.
Szeptember 19-én, péntek délután 4 órától rendkívüli lehetőséget
kínálunk a szentgyónások elvégzésére. Várjuk a diákokat szüleikkel és
nagyszüleikkel, hogy tanév eleji szentgyónásukat elvégezzék. Bazitán
szeptember 21-én, vasárnap reggel 8 órától lesz gyóntatás.
A bérmálásra felkészítő csoport első találkozója szeptember 20-án,
szombaton délelőtt 9 órakor lesz a templomban. Várjuk azokat a középiskolásokat erre a találkozóra, akik ebben a tanévben szeretnének
bérmáláshoz járulni. A csoport indulása után új jelentkezőket már nem
tudunk elfogadni.
Ugyancsak szombatig még lehet jelentkezni a katekumenátusra,
amelyre azon felnőtteket várjuk, akik nincsenek megkeresztelve, illetve
nem voltak elsőáldozók és bérmálkozók. Írásos tájékoztató és jelentkezési lap a hivatalban és a sekrestyében kapható.
Október 25-én, szombaton lesz plébániánk első bálja a Mindszenty
iskolában. Az ezzel kapcsolatos tájékoztató a honlapunkon és az elmúlt heti hírlevélben olvasható. Jegyeket már lehet vásárolni a Plébánia Hivatalban.
Plébániánk szórólap-kampányában még sok utcába nem jutott el
szórólapunk, így nagy szükség van még a segítő kezekre! Az altemplomunkban vásárolható urnahelyekkel kapcsolatos kedvezménnyel

