
 A jövő vasárnap 25 Eötvös-ös diák elsőáldozása lesz a délelőtti 
szentmisében. A jövő vasárnap missziós vasárnap lesz, amelyen a per-
selygyűjtést a missziók javára küldjük majd el. A jövő vasárnap lesz 
egyúttal a bazitai templom búcsúja is. 

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.  

Ne feledjük az altemplomunkban vásárolható urnahelyekkel kap-
csolatos kedvezményt, amellyel már csak szerdáig lehet élni. Részletek 
honlapunkon találhatók. 

Szeghy Csaba atya kéri, hogy akik még további felajánlást tudnak 
tenni a nemesapáti plébánia berendezésében, szíveskedjenek a sek-
restyében jelentkezni. Előre is köszönünk minden felajánlást.  

Lelkigyakorlatot szerveznek abortuszon átesett asszonyok számára 
Szombathelyen október 16 és 19 között. Részletes információt az el-
múlt heti hírlevélben és a hirdetőtáblán lehet találni.  

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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Ferenc pápa imádsága a szinódusért 
 
Jézus, Mária és József, 
bennetek szemléljük 
az igaz szeretet csillogását, 
hozzátok fordulunk bizalommal. 
 
Názáreti Szent Család,  
tedd a mi családjainkat is 
a megélt közösség és az imádság helyévé, 
az Evangélium hiteles iskolájává, 
kicsiny család-egyházzá. 
 
Názáreti Szent Család, 
add, hogy a családoknak ne kelljen többé megtapasztalniuk 
az erőszakot, a bezártságot, a megosztottságot; 
és akiket megbántottak vagy megbotránkoztattak 
hamarosan megvigasztalódhassanak és meggyógyuljanak. 
 
Názáreti Szent Család, 
add, hogy a következő Püspöki Szinódus 
mindenkiben újraélessze annak tudatát, 
hogy a család szent és sérthetetlen, 
Isten tervének ékköve. 
 
Jézus, Mária és József,  
halljátok meg és hallgassátok meg könyörgésünket.  



A szinódus első hetéről 
 
Az egy hétig tartó munkaülések során, a szinódusi aulában elhang-

zott felszólalások alapján már kivehetőek bizonyos tendenciák: a szi-
nódusi atyák és a szabad véleménynyilvánítások, a vissza-visszatérő 
témák, ismétlések jelzik a hangsúlyokat. Tudjuk, hogy a családszinó-
dus mostani összejövetele elsősorban a helyzetfelmérést célozza, a 
jövő októberi második rendes szinódus fogalmaz meg elvi és gyakor-
lati javaslatokat a pápai buzdításhoz. Most főleg a lelkipásztori szem-
pontokat, a konkrét feladatokat tartják szem előtt. 

Sokan figyelmeztettek arra, hogy a lelkipásztoroknak közel kell len-
niük a különböző nehézségekkel küzdő házasokhoz, családokhoz; az 
Egyháznak Isten irgalmát kell közvetítenie, képviselnie. Figyelni a sze-
mélyek fejlődésére, érlelődésére, elmélyíteni a hitüket, hogy fokozato-
san megközelítsék a keresztény házasság eszményét. Ne alkalmazzuk 
a „mindent vagy semmit” elvét a lelkipásztorkodásban és a morálteo-
lógiában. 

A konkrét problémák között a szentségi házasság után elvált, de 
polgárilag új házasságot kötött hívők drámai helyzetével különösen is 
sok felszólaló foglalkozott. Ilyen esetekben különbséget kell tenni a 
házastársat elhagyó és az ártatlan fél között. A második (polgári) há-
zasságban élő hívő felek az Egyházhoz tartoznak, ha nem is járulhat-
nak a szentáldozáshoz: bűnbánattal, imádsággal, a szeretet gyakorlá-
sával ahhoz a Testhez tartoznak, amelyet a feltámadt Krisztus Szentlel-
ke éltet. Nem lehet szó az érvényesen megkötött házasság felbontásá-
ról, azonban a semmisség kimondása valós feltételeinek megállapítása 
után az egyházi bíróság eljárását meg kell gyorsítani. Ennek módoza-
tait és a helyi püspökök feladatait e téren egy, a pápa által létrehozott 
bíróság dolgozza ki. 

 
 
Anyakönyvi hírek 
 

Temetés 

Kállai Miklósné Dömötör Erzsébet: 2014. október 7. 

Horváth Jenőné Abránovics Julianna: 2014. október 10. 
Nyugodjanak békében! 

 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 
A heti szentmisék rendje: 
Október 13, hétfő, 18 óra: Hálából a Szűzanya tiszteletére  
Október 14, kedd, I. Kallixtusz pápa és vértanú, 18 óra: + Anna és 

Jenő nagyszülők 
Október 15, szerda, A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz szűz és    

egyháztanító; 18 óra: + Mária édesanya, István és Miklós testvér 
Október 16, csütörtök, Szent Hedvig szerzetesnő; Alacoque Szent 

Margit Mária szűz; 18 óra: + László 
Október 17, péntek, Antiochiai Szent Ignác püspök és vértanú, 18 

óra: + Teréz, Albert Teréz és József nagyszülők 
Október 18, szombat, Szent Lukács evangélista, 7 óra: + Élő ke-

reszt- és bérmagyermekek 
Október 19, Évközi 29. vasárnap, Missziós vasárnap 
 8.30 óra (Bazita): + Lukács József és hitvese, Eszter szülők 

10 óra: + József 
18 óra: + Mária és Géza szülők, és nagyszülők 

 
Októberben minden esti szentmise előtt 17 órától rózsafüzér-

ájtatosságot végzünk. Csütörtökönként a rózsafüzért a szentségimá-
dás előtt 16.30 órától imádkozzuk. 

Fatimai esténk lesz hétfőn, amelyet Óra Krisztián atya, körmendi 
káplán vezet. 17 órakor rózsafüzér-ájtatosság kezdődik, 18 órakor pe-
dig szentmise és körmenet. A fatimai este miatt hétfő reggel kivétele-
sen nincs szentmise.  

Október 25-i első plébániai bálunkra még lehet jegyet, illetve tá-
mogatójegyet vásárolni. Kérjük továbbá a testvérek segítségét a tom-
bola-felajánlások gyűjtésében is. További részletek honlapunkon ol-
vashatók. A tombola felajánlásokkal kapcsolatos vállalkozóknak szóló 
levél átvehető a sekrestyében.  


