
A szentmisék előjegyzése a 2015. januártól júliusig terjedő idő-
szakra november 25-én, kedden, 16 órakor kezdődik a plébánia hiva-
talban.  

A plébániatemplom felszentelésének 10. évfordulóján, november 
28-án, pénteken 17 órakor ünnepi püspöki szentmise lesz templo-
munkban, amelyet Dr. Veres András és Dr. Konkoly István püspök 
atyák mutatnak be templomunk egykori lelkipásztoraival. A szentmi-
sén a templom építésében közreműködők és városunk vezetői is jelen 
lesznek. Ez a nap egyúttal templomunk szentségimádási napja is, így 
imádsággal is készülünk a jubileum megünneplésére. 

Adventi koszorúkötést szervezünk plébániánk családjai számára 
november 29-én, szombaton délután 13.30 órakor a templomban. 
Bővebb információkat a jövő héten hirdetünk. 

Már most várjuk azok jelentkezését, akik a jövő évre katolikus új-
ságot szeretnének előfizetni. Plébániánkon az Új Ember és a Keresz-
tény Élet című hetilapok, valamint az Adoremus havi kiadvány előfize-
tésére van lehetőség. Jelentkezni a sekrestyében lehet. A régi előfize-
tőknek nem szükséges újra feliratkozniuk, számukra továbbra is meg-
rendeljük az eddigi újságot.  

Plébániánk saját falinaptára 1000 Ft-ért, valamint a Szombathelyi 
Egyházmegye Kalendáriuma 550 Ft-ért a sekrestyében vásárolható 
meg. Egylapos falinaptár 35 Ft-ért, a Martinus novemberi száma pedig 
150 Ft-ért az újságos asztalról vásárolható meg. A Mária Rádió prog-
ramfüzete ingyenesen elvihető ugyanonnét.  
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Pápa-mobil okostelefonos applikáció 

Pápa-mobil néven október 13-án útjára 
indult az első magyar nyelvű, 
okostelefonokra és táblagépekre letölthető 
katolikus alkalmazás. 

A Pápa-mobil elnevezésű applikáció se-
gítséget nyújt Ferenc pápa megnyilatkozá-
sainak gyors és praktikus elérésére – a 
Twitter-üzenetektől a szerdai katekéziseken 
át egészen a különböző alkalmakra írott 
üzenetekig –, illetve a Magyar Katolikus 
Egyház legfrissebb híreit is az érdeklődők 
elé tárja. Az alkalmazás elérhető androidos 
és iOS-os készülékeken válik. 

A Pápa-mobil kiindulási alapjául a kül-
földön már elterjedt, számos idegen nyelven elérhető alkalmazások 
szolgáltak (pl. The Pope App). Aki telepíti az applikációt, hiteles és 
hivatalos forrásból folyamatosan nyomon követheti Ferenc pápa 
megnyilatkozásait, és értesülhet a Magyar Katolikus Egyház legfris-
sebb híreiről is. 

Az alkalmazás tulajdonosa és működtetője a Magyar Kurír Szer-
kesztősége. A Magyar Kurír a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
félhivatalos hírportálja, mely 2005 óta működik a világhálón. Korábban 
nyomtatásban jelent meg, 1911-ben alapították. 



Az alkalmazáson belül külön rovatban jelennek meg a különböző 
világnapok alkalmából kiadott pápai üzenetek, a Szentatya szokásos 
szerdai általános kihallgatásán elhangzó katekézisek, a vasárnapon-
kénti Angelus, illetve – húsvéti időszakban – Regina Coeli imádságok 
éppúgy, mint a Szent Márta-házban hétköznap reggel mondott homí-
liák. Önálló rovatot kaptak a Szentatya más jelentős alkalomból mon-
dott prédikációi, Twitter-üzenetei, illetve a magánkihallgatásokról és 
csoportos audienciákról szóló híradások is. A Ferenc pápával kapcsola-
tos egyéb cikkeket a „További hírek” rovatban olvashatják a Pápa-
mobil felhasználói. 

A Pápa-mobil alkalmazás használóihoz a „Hírek/Hírfolyam” rovaton 
keresztül a Magyar Katolikus Egyház legfrissebb hírei is eljutnak. 

Magyar Kurír 

 
 
Anyakönyvi hírek 
 

Elsőáldozók 2014. november 9-én 

 

Balázs Zalán 
Bencze Beáta 
Fekécs Bálint 
Gál Anna 
Gáspár András 
Hoffmann Liliána 
Horváth Adrienn 
Kiss Bertalan 

Lőrincz Viktória 
Mészáros Réka Bernadett 
Németh Nikolett 
Pulka Panna 
Tasnádi Fanni 
Tóth Letícia 
Varró András 

 

Temetés 

Ónody Mária: 2014. november 11. 
Szakály Lajos: 2014. november 11. 
Szalai Mária: 2014. november 12. 

Nyugodjanak békében! 

 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 
A heti szentmisék rendje: 
November 17, hétfő, Nagy Szent Gertrúd szűz, 7 óra: Püspök atya 

szándékára 
November 18, kedd, Szent Péter és Szent Pál bazilikák felszentelése, 18 

óra: + Szülők és nagyszülők 
November 19, szerda, Árpád-házi Szent Erzsébet, 18 óra: Szent Erzsé-

bet tiszteletére 
November 20, csütörtök, 18 óra: + Jolán édesanya és a Török család + 

tagjai 
November 21, péntek, A Boldogságos Szűz Mária bemutatása a temp-

lomban, 18 óra: + Piroska, Mária és Dezső 
November 22, szombat, Szent Cecília szűz és vértanú, 7 óra: Balogh és 

Puklics család + tagjai 
November 23, Krisztus a mindenség királya 
 8.30 óra (Bazita): A Plébánia híveiért 

10 óra: + János és Lenke szülők 
18 óra: + Margit és Ferenc szülők 

Egyházmegyei családi lelki nap lesz Celldömölkön november 22-én, 
szombaton. A részletekről és jelentkezési lehetőségekről a hirdetőtáblán 
olvashatnak.  

A jövő vasárnap az egyházi év utolsó vasárnapja lesz, Krisztus Király 
ünnepe. Az esti szentmise előtt 17.30 órától elimádkozzuk a Jézus Szíve 
litániát a felajánló imádsággal. Mindazok, akik ezen az ájtatosságon részt 
vesznek, a szokott feltételekkel teljes búcsút nyerhetnek. A jövő vasárnap 
a perselygyűjtés összegét a Karitász javára ajánljuk fel. A Magyar Katoli-
kus Püspöki Konferencia Szent Erzsébet napi körlevele megtalálható hon-
lapunkon. 

A Mindszenty iskola pályaválasztási tájékoztatója november 20-án, 
csütörtökön 16.30 órakor lesz az iskolában. A Szent Cecília napi jótékony-
sági hangversenyre november 24-én, hétfőn 16.30 órakor kerül sor a zár-
da kápolnában. Részletes információk a plakáton olvashatók.  

Templomunk őszi nagytakarítása november 24-én, hétfőn 9 órakor 
lesz, amelyre sok-sok segítő kezet várunk. Férfiak segítségére is szükség 
van, hogy templomunk szép legyen a jubileumi ünnepségekre és kará-
csonyra. 


