
Már most várjuk azok jelentkezését, akik a jövő évre katolikus újsá-
got szeretnének előfizetni. Plébániánkon az Új Ember és a Keresztény 
Élet című hetilapok, valamint az Adoremus havi kiadvány előfizetésére 
van lehetőség. Jelentkezni a sekrestyében lehet. A régi előfizetőknek 
nem szükséges újra feliratkozniuk, számukra továbbra is megrendeljük 
az eddigi újságot.  

Plébániai magazinunknak, az Örömhírnek második száma ingyene-
sen elvihető az újságos asztalról. Plébániánk exkluzív falinaptárt adott 
ki 2015-re. A naptárban szereplő 14 kép közösségünk elmúlt évének 
főbb eseményeit mutatja be, míg a naptár rész lehetőséget kínál arra, 
hogy személyes bejegyzésekkel kiegészítve tervezőnaptárként is le-
hessen használni. Természetesen a naptár a katolikus ünnepeket és a 
névnapokat is tartalmazza. A különleges kivitelezésű, használatot bíró 
naptár szép ajándék az innen elszármazottaknak, vagy akár karácsonyi 
ajándékként is adható. A naptárt a templomokban és a plébánia hiva-
talban lehet megvásárolni. Minden megvásárolt naptárral plébániánk 
további működését támogatják. A naptár ára 1000 Ft. 

Megjelent a Szombathelyi Egyházmegye Kalendáriuma is, amely 
550 Ft-ért megvásárolható a sekrestyében. Egylapos falinaptár az új-
ságos asztalról vásárolható 35 Ft-ért, a Martinus novemberi száma 
pedig 150 Ft-ba kerül. A Mária Rádió programfüzete ingyenes elvihe-
tő.  

Egyházmegyei családi lelki nap lesz Celldömölkön november 22-én, 
szombaton. A részletekről és jelentkezési lehetőségekről a hirdetőtáb-
lán olvashatnak.  
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A képviselőtestület üléséről 
 
A kertvárosi egyházközségi kép-

viselőtestület az elmúlt héten tar-
totta novemberi ülését. Az ülésen 
elhangzottak közül két hír bizonyá-
ra nagy érdeklődésre tart számot 
közösségünk tagjai között is.  

Az első hír a plébániai bál ered-
ményével, valamint a plébánia-
templom kápolnájának új orgonájával kapcsolatos. A báli elszámolás 
szerint a bál nyeresége 213 090 Ft volt. Még egyszer köszönjük min-
den résztvevőnek és közreműködőnek a segítséget. A korábban ka-
pott tájékoztatás szerint új orgona beszerzése mintegy 1,5-2 millió 
forintba, használt orgonáé 5-600 ezer forintba kerül. A képviselőtestü-
let nagyobb része az új orgona beszerzését támogatja, erre azonban a 
jelenlegi körülmények között sajnos nincs lehetőség. Egírészt mivel az 
elért nyereség csak a töredékét fedezi az orgonának, másfelől pedig 
mivel a plébánia indításához kapott egyházmegyei kölcsön még visz-
szafizetésre vár. A képviselőtestület javaslata szerint így a kápolnai 
orgona cseréje későbbi időpontra halasztódik, amikorra sikerül ele-
gendő anyagi forrást összegyűjteni az új orgona megvásárlásához.  

Egy másik jelentős dolog a vasárnapi szentmisék rendjéhez kötődik. 
Az utóbbi időben örvendetesen megnövekedett a templomba járók 
száma, s a vasárnap délelőtti szentmisén olykor már ülőhelyet sem 
lehet találni. A hívő közösség és a képviselőtestület véleményét is 



meghallgatva örömmel jelezzük, hogy januártól az eddig megszokott 
szentmisék mellett egy harmadik szentmise is lesz vasárnaponként a 
plébániatemplomban, mégpedig reggel 7 órakor. Remélhetőleg így 
azok is helyben tudnak maradni a vasárnapi szentmisére, akiknek ed-
dig különböző okokból kifolyólag csak a kora reggeli szentmise volt 
megfelelő, s ezért más templomokba kellett menniük. A vasárnap reg-
gel 7 órai szentmiséket egyelőre próbajelleggel júliusig indítjuk, s a 
látogatottság figyelembe vételével döntünk majd a további lehetősé-
gekről. Bízunk abban, hogy plébániai közösségünk tagjai örömmel 
fogadják az új szentmise időpontot! 

 
 
Anyakönyvi hírek 
 

Temetés 

Sipos Gyula: 2014. november 6. 
Nyugodjék békében! 

 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 
A heti szentmisék rendje: 
November 10, hétfő, Nagy Szent Leó pápa és egyháztanító, 7 óra: 

Püspök atya szándékára 
November 11, kedd, Toursi Szent Márton püspök 

10.30 óra: Ónody Mária temetési szentmiséje 
12.15 óra: Szakály Lajos temetési szentmiséje 
18 óra: + Károly férj 

November 12, szerda, Szent Jozafát püspök és vértanú 
13.30 óra: Szalai Mária temetési szentmiséje 
18 óra: + József férj, édesapa 

November 13, csütörtök, Magyar szentek és boldogok, 18 óra: + 
Mária és Sándor szülők 

November 14, péntek, 18 óra: + Margit édesanya, István édesapa, 
nagyszülők és Mária 

November 15, szombat, Nagy Szent Albert püspök és egyháztanító, 
7 óra: Hálából a Szűzanyának 

November 16, Évközi 33. vasárnap,  
 8.30 óra (Bazita): + Sárdi Sándor (11 évf.) 

10 óra: + Magdolna 
18 óra: A Sándor és Stárics család + tagjai 

 
Ma délután 16.30 órakor a plébániatemplom felszentelésének 10. 

évfordulójához kapcsolódóan jubileumi hangverseny lesz templo-
munkban. A hangversenyen Domján József orgonál, és Farkas Ale-
xandra énekel. A belépés díjtalan, a pontos program a hirdetőtáblán 
olvasható. A plébániatemplom felszentelésének 10. évfordulóján, no-
vember 28-án, pénteken 17 órakor ünnepi püspöki szentmise lesz 
templomunkban. A részletekről hamarosan tájékoztatást nyújtunk.  

A katekumenek átadási szertartása november 12-én, szerdán lesz 
az esti szentmise keretében. Szeretettel várjuk plébániai közösségünk 
minden tagját a katekumenekért végzett közös imádságra! 

Fatimai esténk november 13-án, csütörtökön lesz. A szentségimá-
dás 17 órakor, a szentmise pedig 18 órakor kezdődik. Az estét Dr. 
Gyürki László nyugalmazott körmendi lelkipásztor vezeti.  

Az Ászáf-kurzusra még lehet jelentkezni. Részletek az elmúlt heti 
Hírlevélben és a kihelyezett szórólapokon találhatók. 

Már előre jelezzük a testvéreknek, hogy adventben minden reggel 
6 órától roráté szentmisék lesznek. Idén – próbajelleggel – vasárnap 
reggel 6 órakor is lesznek szentmisék. Még néhány szabad szentmise-
szándék van erre az évre, amelyeket a sekrestyében lehet előjegyezni. 

Mindazok, akik szeretnének szentmisét mondatni elhunyt szerettei-
kért egyházmegyénk nyugdíjas papjaival, amelyeket az atyák a szom-
bathelyi papi otthon kápolnájában fognak elvégezni, még ezen a hé-
ten előjegyeztethetik a sekrestyében. A szentmiseszándékok egysége-
sen 1300 Ft-ba kerülnek. 

Szeretettel kérjük azokat a Testvéreket, akik még nem fizették be 
erre az évre egyházközségi hozzájárulásukat, hogy szíveskedjenek azt 
rendezni személyesen, banki átutalással vagy postai csekken. A részle-
tekről és a fizetési módokról honlapunkon tájékozódhatnak.  


