Akik pedig november 2-án, Halottak napján meglátogatnak ez
templomot vagy nyilvános kápolnát, szintén teljes búcsút nyerhetnek
a szokott feltételekkel.
A házasság szentségére felkészítő találkozókat szervezünk olyan
pároknak, akik más hosszabb vagy rövidebb idő óta élettársi kapcsolatban élnek vagy polgárilag már összeházasodtak, de szentségi házasságot még nem kötöttek. A jelentkezésnek korhatára nincs, feltétele egyedül az egyházilag szabad állapot. A felkészítést a lelkipásztorok
mellett egy tapasztalt házaspár vezeti, amelynek végén lehetőség nyílik a szentség felvételére, akár egyszerű formában is. Információs és
jelentkezési lap a sekrestyében kapható.
Felmérést szeretnénk végezni plébániánkon azzal kapcsolatban,
hogy lenne-e igény egy helyben, a Szent András Evangelizációs Iskola
által megszervezett felnőttképzési programra. Aki szívesen részt venne
a téli időszakban helyben a hitet elmélyítő hétvégén, szíveskedjék a
sekrestyében jelentkezni.
Ászáf-hétvégét szervez a dicsőítésről a Szent András Evangelizációs
Iskola november 21 és 23 között. Információs és jelentkezési lap az
újságos asztalon található.
A Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ nevelőszülőket keres.
Részletek a hirdetőtáblán és a kihelyezett szórólapon találhatók.
Megjelent a plébániai magazinnak, az Örömhírnek második száma.
Az újság ingyenesen elvihető, de a nyomdai költségekre 100 forintnyi
adományt szívesen fogadunk.
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Plébániai Hírlevél
2014. október 26.
Évközi 30. vasárnap

A szombathelyi Martineum programajánlata
A szombathelyi Martineum Felnőttképző Akadémia rendszeresen
szervez továbbképzéseket és lelki napokat különböző korcsoportú és
életállapotú érdeklődők részére. Az alábbiakban két programot hirdetnek meg.
Várandósok lelkinapja
2014. november 30. (vasárnap) 10-től 17 óráig
Vezeti: Lothringer Éva szociális testvér, családterapeuta
Jelentkezési határidő: 2014. november 21.
Adventi lelkigyakorlat
2014. december 12. (péntek) 18.00 – december 14. (vasárnap) 14.00
között
Vezeti: Dr. Török Csaba, az MKPK TV referense
Részvételi díj szállással és teljes ellátással: 8.000,- Ft/fő
A lelkigyakorlatra várjuk mindazokat, akik szeretnének két napot
egészen Istenre figyelve tölteni.
Jelentkezési határidő: 2014. december 3.
Bővebb információ a programokról és jelentkezés: martineum.hu és
94/514-340

Anyakönyvi hírek
Keresztelés
Kocsis-Rózsás Leila: 2014. október 19.
Isten hozta közösségünk új tagját!
Elsőáldozók 2014. október 19-én
Balogh Anna
Molnár Mátyás
Bedi Balázs
Németh Csenge
Csalló András
Németh Viktor Sándor
Domján Ármin Gyula
Odonics Olivér
Faragó Brigitta
Sári Zsanna
Fiedler Csenge
Tiboly Benedek
Fodor Levente Sándor
Tóth Fanni
Horváth Csongor
Trepák Cintia
Kránicz Márk Máté
Varga Bálint
Laki Patrik
Vizy Benedek
Martincsek Lara
INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje:
Október 27, hétfő, 7 óra: A plébánia híveiért
10 óra + Fazekas Márton és Mondada Gabriella temetési
szentmiséje
Október 28, kedd, 18 óra: Szent Simon és Szent Júdás Tádé apostolok, + János férj, Lenke és Vilmos szülők és hozzátartozók
Október 29, szerda, 18 óra: + Nagyszülők és nagynéni
Október 30, csütörtök, 18 óra: + Szakály és Kovács szülők
Október 31, péntek, Boldog Romzsa Tódor püspök és vértanú, 18
óra: Élő Ágnes és gyermeke, Erika és + Zoltán atya
November 1, szombat, Mindenszentek
7 óra: + Erzsébet keresztanya
8.30 óra (Bazita)
10 óra: + Győző és Irén szülők, + Aranka Anna

18 óra: + Gyula férj, Magdolna és József szülők
November 2, vasárnap, Halottak napja
8.30 óra (Bazita): A Szentatya szándékára
10 óra: + Éva testvér
18 óra: Minden meghaltért
Az elmúlt vasárnap a missziók javára gyűjtöttük a perselyadományokat. Kertvárosban 95 385 Ft-ot, Bazitán pedig 8 665 Ft-ot adományoztak a Testvérek. Köszönjük szépen!
Köszönjük továbbá mindenki munkáját, aki az altemplom takarításában és a plébániai bál megszervezésében segítséget nyújtott. A Jóisten fizesse meg mindenki áldozatát! Ma délután 15 órára még várjuk
azokat a Mindszenty Iskolába, akik szívesen segítenek a rendrakásban.
Ma este az édesanyák Szent Mónika közössége rózsafüzérájtatosságot végez 17 órától a plébániatemplomban.
Szentségimádás és közbenjáró imádság lesz a plébániatemplomban október 28-án, kedden az esti szentmise után.
Október 28-án, kedden 17 órakor Uzsalyné Dr. Pécsi Rita neveléskutató tart előadást a Szent Család Óvodában az érzelmi intelligenciáról. Részletes tájékoztató a hirdetőtáblán található.
Verses estre kerül sor templomunkban október 30-án, csütörtökön
19 órakor, az esti szentmise után. Az est során istenkereső megzenésített versek hangzanak el, Z. Lukács Sándor szerzeményei. Bővebb információ a hirdetőtáblán található.
A jövő szombaton lesz november 1-je, Mindenszentek ünnepe,
amely hazánkban parancsolt ünnep. A plébániatemplomban 7 órakor,
10 órakor és 18 órakor, Bazitán pedig 8.30 órakor lesznek a szentmisék. A plébániatemplomban az esti szentmise után elvégezzük a megemlékező szertartást a meghaltakért. Másnap, november 2-án, vasárnap, Halottak napján a szokásos vasárnapi miserend van érvényben.
Az altemplom nyitva tartását a hirdetőtáblán találják meg.
Rendkívüli búcsúnyerési lehetőség is 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.

