Január 31-ig még lehet jelentkezni a szentségi házasságra felkészítőre, amelyre azokat várjuk, akik már évek vagy évtizedek óta együtt
élnek, de szentségi házasságot még nem kötöttek. Tájékoztató és jelentkezési lap a sekrestyében és a plébánia hivatalban kapható.
Egyúttal kérjük azokat is, akik ebben az évben szeretnének szentségi házasságot kötni templomunkban, hogy mielőbb szíveskedjenek
jelentkezni a plébánia hivatalban.
Várjuk azon otthonukhoz kötött idősek és betegek és betegek jelentkezését is, akik havonta szeretnék elvégezni otthonukban
elsőpénteki szentgyónásukat és szentáldozásukat. Kérjük hozzátartozóikat, hogy jelentsék be őket a hivatalban vagy a sekrestyében!,
Továbbra is ajánljuk a Testvérek figyelmébe a plébániai Karitászcsoport beteglátogató szolgálatát. Otthonukhoz kötött idősek és betegek rendszeres látogatását vállalják. Érdeklődni és jelentkezni a Karitász-csoport vezetőjénél lehet.
Szeretettel várjuk a templom énekkarába mindazokat, akik szeretnek énekelni. A próbák péntekenként 17 órakor és vasárnap 9.30 órakor vannak a templom emeleti közösségi termében. Érdeklődni és
jelentkezni Hir Évánál (30/205-5884) és Domján Józsefnél (30/8651005) lehet.
Idén első alkalommal adtuk ki plébániai falinaptárunkat és évkönyvünket. A megmaradt darabokat most akciósan lehet megvásárolni.
Egy falinaptár és egy évkönyv most együtt kerül 1000 Ft-ba. Mindkettő megvásárolható a hivatalban és a sekrestyében.
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Urunk megkeresztelkedése

Betegeink figyelmébe
Bizonyára sokan vannak
plébániánk területén olyan
idősek vagy betegek, akik
bármennyire is szeretnének,
nem tudnak eljönni a templomba, hogy a szentségekben részesüljenek. Éppen
ezért keressük fel őket minden hónap első péntekén,
hogy a kegyelmi adományokból ők se maradjanak ki.
Most lehetőség nyílik arra, hogy azon otthonukhoz kötött tagjaink,
akik ezentúl szívesen fogadnák havonta egyszer a lelkipásztori látogatást, jelentkezzenek. A lelkipásztori látogatás minden hónap első péntekén délelőtt történik. Az elsőpéntekes beteglátogatásra a plébánia
hivatalban lehet jelentkezni.
Egyúttal újra figyelmükbe ajánljuk a plébániai Karitász-csoport beteglátogató szolgálatát. A Karitász beteglátogató tanfolyamot végzett
tagjai szívesen meglátogatják otthonukban azokat, akik örülnének egy
kis beszélgetésnek vagy felolvasásnak. A rendszeres, akár heti látogatások teljesen ingyenesek.
A Karitász-beteglátogató szolgálatára a Karitász-csoport vezetőjénél, Csiszár Máriánál lehet jelentkezni.

Jelentkezzen templomunk énekkarába!
Ebben az évben
szeretnénk
újjászervezni templomunk
énekkarát,
hogy minél több
énekelni
szerető
közösségi tagunk
tudjon részt venni
a szent szolgálatban.
A kórus vezetését ettől, az évtől kezdve Hir Éva veszi át, akinek énektanári végzettsége hatékony segítséget nyújt a próbák és a közös liturgikus éneklések
során. Így mindazok, akik jelentkeznek, szakavatott kezekbe kerülve
tanulhatnak új énekeket, s tehetik szebbé közös liturgiáinkat.
A kóruspróbák péntekenként 17 órakor és vasárnap 9.30 órakor
vannak a templom emeleti közösségi termében. A szentmisékhez kapcsolódó időpontok remélhetőleg minél több énekelni vágyó számára
megfelelő lesz.
A további kérdésekkel kapcsolatban szívesen állnak rendelkezésre
munkatársaink. Érdeklődni és jelentkezni Hir Évánál (30/205-5884) és
Domján Józsefnél (30/865-1005) lehet.

Anyakönyvi hírek
Temetés
Barabás Rezsőné Takács Irén: 2015. január 6.
Guth Nándor: 2015. január 9.
Nyugodjanak békében!

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje:
Január 12, hétfő, 7 óra: Püspök atya szándékára
Január 13, kedd, Szent Hiláriusz püspök és egyháztanító, 18 óra: +
György és Julianna
Január 14, szerda
10 óra: Horváth Gyula temetési szentmiséje
12.15 óra: Polgár Istvánné Antal Rozália temetési szentmiséje
18 óra: + Szülők, nagyszülők és hozzátartozók
Január 15, csütörtök, Remete Szent Pál
8 óra: Góth Gyula temetési szentmiséje
18 óra: A Pál család élő tagjai
Január 16, péntek, 18 óra: A Jámbor család élő tagjai
Január 17, szombat, Szent Antal apát, 7 óra
Január 18, vasárnap, Évközi 2. vasárnap
7 óra
8.30 óra (Bazita): Püspök atya szándékára
10 óra: + Teréz édesanya és János testvér
18 óra: + Gyula és Mária szülők

Fatimai esténk lesz kedden, január 13-án, amelyet Egyházmegyék
egyik újmisés papja, Nagy Tamás szentgotthárdi káplán atya vezet. 17
órakor szentségimádási óra lesz, amelyet 18 órakor a szentmise követ.
A szentmise végén a jelenlevők újmisés áldásban részesülhetnek.
Az elkövetkező három vasárnap valamennyi szentmise után lehetőség nyílik a 2015. évi egyházközségi hozzájárulások befizetésére. Szeretettel kérjük a testvéreket, hogy szíveskedjenek élni ezzel az alkalommal. Egyúttal hálásan köszönünk minden adományt, amellyel plébániánk működését támogatják!
Plébániai zarándoklatot szervezünk január 31-én, szombaton
Szeghy Csaba atyához Nemesapáti, Alsónemesapáti és Vöckönd meglátogatására. A részletek az elmúlt heti Hírlevélben találhatók meg.
Jelentkezni a hivatalban és a sekrestyében lehet az 1300 Ft-os részvételi díj egyidejű befizetésével.

