
Fatimai esténk lesz október 13-án, kedden, amelyet Ocsovai Gráci-
án OFM ferences atya vezet. 16 órakor fatimai rózsafüzért imádko-
zunk, 17 órakor szentségimádási óra, 18 órakor pedig szentmise, kör-
menet és Mária-ájtatosság lesz. A Szűzanyának szentelt hónapban 
különleges buzgósággal várunk mindenkit a közös imádságra! 

Október 17-én lesz az élő rózsafüzér-zarándoklat városunkban. 10 
órától a bazitai templomtól indulunk gyalogosan a plébániatemplom-
hoz, ahol 11.30 órakor rózsafüzér imádság, 12 órakor pedig szentmise 
lesz. Mindenkit nagy szeretettel várunk! Ezen a napon reggel 7 órakor 
nincs szentmise.  

A jövő vasárnap, október 18-én elsőáldozás lesz a 10 órai szentmi-
sén. Imádkozzunk buzgón az elsőáldozókért és családjaikért! Délután 
4 órakor zenés dicsőítés lesz templomunkban. Ez a nap egyúttal misz-
sziós vasárnap, így a perselygyűjtés a missziók javára juttatjuk majd el.  

Közeledik fatimai zarándoklatunk ideje. Az itthon maradók ima-
szándékait is szeretnénk magunkkal vinni, s a zarándoklat során Fati-
mában imádkozni értük. Aki szeretne így imaszándékot küldeni Fati-
mába, kérjük, hogy írott formában szíveskedjék az leadni a plébánia 
hivatalban. További részleteket a Hírlevélben találhatnak. A fatimai 
zarándokokat október 25-én, vasárnap 17 órára várjuk megbeszélésre 
a plébániai központ közösségi termébe.  

A Martinus októberi számában a Zalaegerszegi Esperesi Kerület 
mutatkozik be. Az egyházmegyei magazin az újságos asztalról vásá-
rolható meg. Ugyancsak ott található meg a Mária Rádió programfü-
zete és a Képmás magazin is. 
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Imaszándékokat viszünk Fatimába 
 
Négy hét múlva indul plé-

bániai zarándoklatunk Fatimá-
ba. 31 zarándokkal kelünk 
útra, hogy elhozzuk Boldog 
Ferenc és Boldog Jácinta erek-
lyéjét plébániatemplomunkba, 
valamint hogy plébániai kö-
zösségünk tagjaiért és ügyei-
ért imádkozzunk.  

Tudjuk, hogy bár sokan szerettek volna, mégsem tudnak eljönni ve-
lünk Fatimába. De szeretnénk biztosítani őket, hogy imaszándékaik ott 
lesznek velünk. Éppen ezért szeretnénk felajánlani az itthon maradók 
számára is a lehetőséget, hogy küldjék el imaszándékaikat Fatimába. 
Írásos formában, akár lezárt borítékban is, lehet leadni az imaszándé-
kokat a plébánia hivatalban. Az összegyűlt szándékokat magunkkal 
visszük a zarándoklatra, s ott a szentmiséken és a közös ájtatosságo-
kon ezekre a szándékokra is fogunk imádkozni.  

A kegytemplom jóvoltából zarándoklatunk bizonyos eseményeit, 
amelyek a jelenési kápolnában történnek majd, interneten otthonról is 
lehet követni. Az ezzel kapcsolatos információkat a zarándoklat előtti 
héten ismertetjük a Testvérekkel. Addig is kérjük, hogy aki imaszándé-
kot szeretne küldeni Fatimába, mielőbb szíveskedjék azt leadni a plé-



bánia hivatalban! Így a szent helyen is együtt lehetünk a nagy távolság 
ellenére is. 

 
 
Csiszár Mária Caritas Hungarica díjat kapott 
 
Plébániai Karitász-csoportunk megalapításáért és vezetéséért, va-

lamint a szeretetszolgálatban nyújtott önzetlen munkájáért a Magyar 
Katolikus Püspöki Konferencia és a Katolikus Karitász Caritas Hungari-

ca díjjal tüntette ki Karitász-csoportunk vezetőjét, Csiszár Máriát. A 
rangos elismerést október 10-én, szombaton adták át Budapesten. 
Szívből gratulálunk a díjazottnak, s egyúttal köszönjük plébániánkon 
végzett önzetlen munkáját! 

 
 
Adományokat osztott a Karitász 
 
Templomunk Karitászcsoportja a Szombathelyi Egyházmegyei Kari-

tásznak és a Magyar Élelmiszerbank Egyesületnek köszönhetően cu-
korborsókonzerveket kapott, melyet 2015. október 5-én összesen 51 
rászoruló család (200 személy) között osztottunk szét. Sor került ruha, 
cipő és egyéb tárgyi dolgok adományozására is.  

 
 
Anyakönyvi hírek 
 

Keresztelés 
Reinagli Ákos Gergő: 2015. október 10. 

Reinagli Bence: 2015. október 10. 
Reinagli Bendegúz: 2015. október 10. 

Isten hozta közösségünk új tagjait! 

 

Házasságkötés 
Sziráki András – Kató Nóra: 2015. október 10. 

Isten éltesse az új házaspárt! 

 

Temetés 
Németh Péter: 2015. október 6. 

Bujtor Ferencné Mészáros Irén: 2015. október 9. 
Nyugodjanak békében! 

 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 
A szentmisék rendje 
Október 12, hétfő, 7 óra: + Szidónia és Rózsa 
Október 13, kedd, 18 óra: Hálából a Szűzanya tiszteletére 
Október 14, szerda, Szent I. Kallixtusz pápa és vértanú 
 10.45 óra: Rákosa Pál temetési szentmiséje 

18 óra: + Mária édesanya, István és Miklós testvérek 
Október 15, csütörtök, A Jézusról nevezett Szent Teréz szűz és egy-

háztanító, 18 óra: + Teréz és Albert és Teréz és József nagyszülők 
Október 16, péntek, Szent Hedvig szerzetesnő; Alacoque Szent 

Margit Mária szűz, 18 óra: + Édesapa, férj és szülők 
Október 17, szombat, Antiochiai Szent Ignác püspök és vértanú, 12 

óra: + Terézia és János 
Október 18, Évközi 29. vasárnap 
 7 óra: + Margit, Gyula és István 

8.30 óra (Bazita): + Rába Imre áldozópap 
10 óra: + Teréz, Imre és a Keresztes család elhunyt tagjai 
18 óra: + János és Lenke szülők 

 
Az elmúlt vasárnap az altemplomi mozaikra 129 805 Ft-ot ajánlot-

tak fel a Testvérek. Köszönjük szépen!  
Már csak ma lehet jelentkezni a Kornéliusz-kurzusra. A jelentkezési 

lapokat a sekrestyében lehet leadni.  
Októberben minden esti szentmise előtt 17 órától rózsafüzér ájta-

tosságot végzünk. Csütörtökönként a rózsafüzért 16.30 órakor, a 
szentségimádás előtt imádkozzuk. 

 


