
Szeptember 10-én, kedden az esti szentmise után lesz az egyház-
községi képviselőtestület alakuló ülése.  

Cursillos szentmise lesz szeptember 11-én, szerdán a Nagytemp-
lomban este 7 órakor. A szentmise után tanítás is lesz a plébánián.  

Szeptember 13-án, pénteken fatimai esténk lesz este 6 órától, ame-
lyet Dr. Németh Norbert szombathelyi egyetemi lelkész vezet.  

Jövő vasárnap, szeptember 15-én a 11 órai szentmise lesz a tanév-
nyitó Veni Sancte. Különleges módon is várjuk az iskolásokat szüleik-
kel és tanáraikkal együtt. A szentmise előtt negyed 11-től szentgyó-
nást lehet végezni. 

A katekumenátusra való jelentkezési határidő szeptember 15, va-
gyis jövő vasárnap. Eddig kérjük a jelentkezési lapokat visszajuttatni.  

Ifjúsági közösség indul plébániánkon középiskolás és egyetemista 
fiatalok számára. Tájékoztató lap a sekrestyében kapható.  

Az év hátralevő részére szentmiseszándékok előjegyeztethetők a 
sekrestyében. 

A plébániaalapítási püspöki szentmiséről készült DVD-t megvásá-
rolhatják a sekrestyében mindazok, akik azt megrendelték. Megérke-
zett a Martinus szeptemberi száma, amelyben egész oldalas írás talál-
ható plébániánk megalapításáról. Elérhető továbbá a Mária Rádió 
szeptemberi programfüzete is. 

Önkéntesek jelentkezését kérjük, akik szívesen segítenek a minist-
ránsruhák mosásában és vasalásában. Megfelelő számú jelentkező 
esetén személyenként csak néhány ruha tisztítására lesz szükség.  

Gyalogos zarándoklat indul Sümegre a fájdalmas Szűzanya búcsú-
jára szeptember 13 és 15 között. A zarándokok útnak indítása péntek 
délután fél 3-kor lesz a plébániatemplomban. Bővebb információ a 
hirdetőtáblán olvasható.  

Még lehet jelentkezni a szeptember 21-i ausztriai és szlovéniai za-
rándokaltra. Szórólap a templom hátuljában található, jelentkezni pe-
dig Tausz Rózsánál lehet. 
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A héten elkezdődött tanévvel együtt az 

új hitoktatási év is elindult. Az általános 
iskolások számára továbbra is az iskolák-
ban biztosítunk lehetőséget a hittanórán 
való részvételre. Közülük az első, ill. ötö-
dik osztályosok számára a hit- és erkölcs-
tan nevű tantárgy az, amely a tulajdon-
képpeni hittanórát jelenti.  

A felnövekvő nemzedék számára rend-
kívül fontos, hogy tárgyi ismereteik mel-
lett hitben, erkölcsben és emberségben is 
növekedhessenek. A keresztény ember számára nem csak a gyermek-
korban, hanem mindig feladat, hogy hitében elmélyüljön, s azt minél 
jobban megismerje. Hiszen ez lesz az az alap, amelyre a Jézussal való 
személyes kapcsolatunk is épülhet. Éppen ezért ha ez hiányzik, nagyon 
nehézzé válik a Teremtővel való személyes kapcsolat is. Gyermekeink 
és fiataljaink későbbi életük során arra fognak majd építeni, amit most 
megkapnak: amire szüleik, nagyszüleik, keresztszüleik, hitoktatóik és 
lelkipásztoraik megtanítják őket. Ez által lesz jobb a társadalom, s ez 
adja meg a lehetőségét annak, hogy kiteljesedett, boldog életet élhes-
senek, melyet Isten jelenléte kísér. Bátorítjuk tehát a szülőket, hogy 
küldjék gyermekeiket a hitoktatásra, ahogyan megkeresztelésükkor 
ígéretet tettek az ő vallásos nevelésükre.  

Sajnos a kötelező erkölcstan, ill. hit- és erkölcstannal kapcsolatban 
az első és ötödik osztályosok kevesebb, mint felét íratták be hittanra. 
Ne feledjük azonban: gyermekeink jövője a tét; nem csupán karrierje, 
hanem örök üdvössége! 



Ifjúsági közösség indul plébániánkon 
 
Kedves Barátom! 
Ha középiskolás vagy egye-

temista vagy, szívesen hívunk 
plébániánk új ifjúsági közössé-
gébe, hogy a te segítségeddel 
indíthassuk el azt! Heti találko-
zóinkon fiatalos és lendületes 
módon fogjuk élni az evangéli-
umot komoly és vidám pillana-
tokban, imádságban és szórako-
zásban egyaránt. Ha érdeklődsz 
aziránt, hogy milyen is lesz ez a 
közösség, kérlek, hogy kérj egy 
információs lapot a sekrestyében! A több információ alapján aztán 
remélhetőleg te is látni fogod, hogy mennyire érdemes csatlakozni. 
Feltétlenül számítunk rád! De készülj fel: életed nagyon meg fog vál-
tozni! 

 
 
Anyakönyvi hírek 
 

Házasságkötések 
Bakos Norbert és Kovács Vanda: 2013. augusztus 31. 
Szabó Csaba és Beck Zsuzsanna: 2013. augusztus 31. 

Isten éltesse az új házasokat! 

 

Temetések 
Siraki Sándor: 2013. szeptember 6. 
Vörös Sándor: 2013. szeptember 6. 

Nyugodjanak békében! 

 

 

 

Katekézis: Mi a szentmise? 
 
A szentmise Jézus Krisztus keresztáldozatának megjelenítése. Ben-

ne a résztvevők Krisztushoz csatlakoznak, aki felajánlja magát az Atyá-
nak tökéletes dicsőítő áldozatul. Jézus nem megismétli vagy megújítja 
a keresztáldozatot, mert az egyetlen áldozatot, mely minden időkre 
érvényes, végbevitte a Kálvárián, s nincs szükség annak megismétlésé-
re. A szentmisében az egyetlen áldozat lesz jelenvalóvá, az, amely két-
ezer évvel ezelőtt történt. Mi magunk is részesei leszünk annak az 
eseménynek, melyben megváltásunk végbement. 

A szentmisében a hívő közösség, mint Isten népe, ennek a kereszt-
áldozatnak gyümölcseiben részesül: növeli bennük az istenes életet és 
táplálja őket az Eucharisztiában. 

 
 

HETI HIRDETÉSEK 
 
A heti szentmisék rendje: 
Szeptember 9, hétfő, 7 óra: Püspök atya szándékára 
Szeptember 10, kedd, Claver Szent Péter áldozópap, 18 óra: + Má-

ria és László szülők 
Szeptember 11, szerda, 18 óra: + Mária és László 
Szeptember 12, csütörtök, Szűz Mária szent neve, 18 óra: + Mária 

és György szülők 
Szeptember 13, péntek, Aranyszájú Szent János püspök és egyház-

tanító, 18 óra: + Vilmos és Terézia szülők, a család + tagjai 
Szeptember 14, szombat, a Szent Kereszt felmagasztalása, 7 óra: + 

József férj és édesapa 
Szeptember 15, vasárnap: Bazita, 9 óra 

Kertváros, 11 óra: + Vilmos és Erzsébet 
szülők, Gyula és Ferenc testvérek és István 
18 óra: + Erzsébet és József 

 
 
 


