
 Ne feledjük az altemplomunkban vásárolható urnahelyekkel kap-
csolatos kedvezményt, amellyel október 15-ig lehet élni. Részletek 
honlapunkon találhatók. 

Tóth Mária Mercédesz nővér szerzetesi fogadalmának 65. évfordu-
lóját ünnepli ebben az évben. Október 11-én, szombaton, 16 órakor 
ünnepi szentmise lesz a Zárda kápolnában ebből az alkalomból. Min-
denkit szeretettel várnak. 

Szeghy Csaba atya kéri, hogy akik még további felajánlást tudnak 
tenni a nemesapáti plébánia berendezésében, szíveskedjenek a sek-
restyében jelentkezni. Bútorra már nincs szükség, de szívesen fogad-
nak még konyhaasztalt székkel, mosógépet és centrifugát, ágynemű-
huzatot, konyhai eszközöket és irodai szekrényt. Előre is köszönünk 
minden felajánlást.  

Lelkigyakorlatot szerveznek abortuszon átesett asszonyok számára 
Szombathelyen október 16 és 19 között. Részletes információt a hírle-
vélben és a hirdetőtáblán lehet találni.  

Október 23-25. között Botfán a Mindszenty Ifjúsági Házban együtt 
járó pároknak, jegyeseknek és három éven belül házasodott pároknak 
szóló MÉCS napok lesznek. A részvételi díj 5000 Ft/fő. Jelentkezni az 
ifjúsági házban lehet.  

Kapható már a 2015-ös egyházmegyei falinaptár, amely 35 Ft-ba 
kerül. Megjelent a Martinus októberi száma is, amely 150 Ft-ért vásá-
rolható meg az újságos asztalról. A Mária Rádió programfüzete felve-
hető az újságos asztalról.  
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Szentségi házasságra felkészítő régóta együtt élő pároknak 
 
Plébániai közösségünk tagjai között bizonyára sok olyan pár van, 

amelynek tagjai már jó ideje együtt élnek, s akár gyermekeknek is éle-
tet adtak, de bizonyos események miatt nem kötöttek templomban 
szentségi házasságot. Kezdetben talán szándékukban volt, hogy ezt a 
mulasztást hamar pótolják. Ahogy telt-múlt az idő, a különböző várat-
lan események miatt egyre csak halogatták a szentség megkötését, 
mígnem egyszer csak úgy érezték, hogy már nem tudnának szégyen 
nélkül házasságkötésre jelentkezni, vagy akár azt jutott eszükbe, hogy 
már túl öregek hozzá. S bár szívükben ott a vágy, a bátorság legtöbb-
ször nem volt elég.  

Plébániánk ezeknek a pároknak szeretne segíteni, s lehetőséget 
nyújtani a szentségi házasság megkötésére. Mindenekelőtt egy né-
hány alkalmas találkozóra hívjuk a párokat, ahol a lelkipásztorok mel-
lett szakavatott házaspár segíti bemutatni azt, amiben a szentségi há-
zasság többet jelent bármilyen más életközösségnél. A találkozókat 
követően tetszőleges időpontban lehetőség nyílik a házasság megkö-
tésére, akár rendkívül egyszerű formában is.  

A felkészítőre azokat várjuk, akik egyházilag szabad állapotúak, va-
gyis nem volt korábban most is érvényben levő szentségi házasságuk. 
A felkészítőn való részvétel természetesen teljesen ingyenes a résztve-
vő párok számára.  

Bízunk abban, hogy hatékony segítséget tudunk nyújtani a plébá-
niánkon élő pároknak. Sok szeretettel várjuk a párok jelentkezését a 
Plébánia Hivatalban! 



Köszönet az adományokért 
 
Plébániánk Karitász csoportja tisztelettel megköszöni a kedves hí-

veknek a templomunkba eljuttatott konzerv- és pénzadományaikat, 
amellyel a Vas és Zala megye árvíz sújtotta területein élő bajba jutott 
embereket segítettük. 

A perselypénz összege 35 660 Ft, amelyet teljes egészében konzer-
vek vásárlására fordítottunk. A konzerveket a Szombathelyi Egyház-
megyei Karitász közvetítésével 2014. október 1-én továbbítottuk az 
árvízkárosultak részére. Az egész adomány értéke kb. 180 000 Ft volt. 

 
Hétvége abortuszon átesett asszonyok számára 
 
Ne félj, nem ítéllek el! mottóval abortuszban érintetteket hívnak lel-

kigyakorlatra. Gyógyulhat a fájdalom, a bűntudat, a félelmek, az alvás-
zavarok, a depresszió, a kapcsolati nehézségek és az önértékelés. 

További információ és jelentkezés:  
• Telefon: 30/399-7966 
• E-mail: nefeljnemitellekel@gmail.com  
A megkereséseket bizalmasan kezelik. A rendszeres vallásgyakorlat 

nem feltétele a hétvégén való részvételnek.  
 
Anyakönyvi hírek 
 

Keresztelés 

Borsos Léda Júlia: 2014. szeptember 28. 
Varga Eszter: 2014. szeptember 28. 

Gyenese Bendegúz: 2014. szeptember 28. 
Isten hozta közösségünk új tagjait! 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
A heti szentmisék rendje: 
Október 6, hétfő, Szent Brúnó áldozópap, 7 óra: Püspök atya szán-

dékára  
Október 7, kedd, Rózsafüzér Királynője 

8 óra: Kállai Miklósné Dömötör Erzsébet temetési szentmiséje 
18 óra: + Magdolna, Ferenc és József 

Október 8, szerda, Magyarok Nagyasszonya, 18 óra: + Testvérek, 
szülők és nagyszülők 

Október 9, csütörtök, Szent Dénes püspök és társai vértanúk; Leo-
nardi Szent János áldozópap, 18 óra: + Ottó és családja 

Október 10, péntek, 18 óra: + István és felesége Ida 
Október 11, szombat, Szent XXIII. János pápa, 7 óra: + Szülők és 

testvérek 
Október 12, Évközi 28. vasárnap 
 8.30 óra (Bazita): + Rába Imre atya (+ 2. évf.) 

10 óra: + Veronika 
18 óra: + Teréz és Ferenc szülők 

 
Ma az esti szentmise előtt 17.45 órától végezzük el a hálaadó ájta-

tosságot a jó termésért.  
Októberben minden esti szentmise előtt 17 órától rózsafüzér-

ájtatosságot végzünk, amelyre különleges buzgalommal várjuk plébá-
niai közösségünk tagjait. Csütörtökönként a rózsafüzért a szentség-
imádás előtt 16.30 órától imádkozzuk. 

Október 25-én lesz első plébániai bálunk, amelyre még lehet je-
gyet, illetve támogatójegyet vásárolni. Kérjük továbbá a testvérek se-
gítségét a tombola-felajánlások gyűjtésében is. További részletek hon-
lapunkon olvashatók. A tombola felajánlásokkal kapcsolatos vállalko-
zóknak szóló levél átvehető a sekrestyében.  

A plébániánk özvegyei számára induló közösségbe még lehet je-
lentkezni a sekrestyében. 

A házasság szentségére felkészítő találkozókat szervezünk olyan 
pároknak, akik más hosszabb vagy rövidebb idő óta élettársi kapcso-
latban élnek vagy polgárilag már összeházasodtak, de szentségi há-
zasságot még nem kötöttek. A jelentkezésnek korhatára nincs, feltéte-
le egyedül az egyházilag szabad állapot. A felkészítést a lelkipásztorok 
mellett egy tapasztalt házaspár vezeti, amelynek végén lehetőség nyí-
lik a szentség felvételére, akár egyszerű formában is. Információs és 
jelentkezési lap a sekrestyében kapható.  


