
templomunkban. A hangversenyen Domján József orgonál, és Farkas 
Alexandra énekel. A belépés díjtalan, a pontos program a hirdetőtáb-
lán olvasható. 

Felmérést végzünk plébániánkon azzal kapcsolatban, hogy lenne-e 
igény egy helyben, a Szent András Evangelizációs Iskola által meg-
szervezett felnőttképzési programra. Aki szívesen részt venne a téli 
időszakban helyben a hitet elmélyítő hétvégén, szíveskedjék még a 
héten a sekrestyében jelentkezni.  

Már előre jelezzük a testvéreknek, hogy adventben minden reggel 
6 órától roráté szentmisék lesznek. Idén – próbajelleggel – vasárnap 
reggel 6 órakor is lesznek szentmisék. Ezekre a szentmisékre még le-
het szentmiseszándékokat előjegyeztetni.  

Halottak napjához kapcsolódóan talán sokan szeretnének szentmi-
sét mondatni elhunyt szeretteikért. Éppen ezért egyházmegyénk 
nyugdíjas papjainak szeretnénk szentmiseszándékokat gyűjteni, ame-
lyeket a nyugdíjas atyák a szombathelyi papi otthon kápolnájában 
fognak elvégezni. A szentmiseszándékok egységesen 1300 Ft-ba ke-
rülnek, s a sekrestyében lehet őket előjegyezni.  

Szeretettel kérjük azokat a Testvéreket, akik még nem fizették be 
erre az évre egyházközségi hozzájárulásukat, hogy szíveskedjenek azt 
rendezni személyesen, banki átutalással vagy postai csekken. A részle-
tekről és a fizetési módokról honlapunkon tájékozódhatnak.  

Plébániai magazinunknak, az Örömhírnek második száma ingyene-
sen elvihető az újságos asztalról. A különleges plébániai falinaptár 
megvásárolható a plébánia hivatalban és a sekrestyében.  
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Plébániai falinaptár 2015 
 
Plébániánk megalapí-

tása után másfél évvel, és 
plébániatemplomunk 
felszentelésének 10. év-
fordulójára első alkalom-
mal jelentettük meg plé-
bániai falinaptárunkat. A 
különleges kivitelezésű 
falinaptár amellett, hogy 
praktikus, szép emlék 
lehet, sőt, akár karácsonyi 
ajándéknak is megfelel, ráadásul megvásárlásával plébániai közössé-
günket támogathatják.  

A naptárban szereplő 14 kép közösségünk elmúlt évének főbb 
eseményeit mutatja be, míg a naptár rész lehetőséget kínál arra, hogy 
személyes bejegyzésekkel kiegészítve tervezőnaptárként is lehessen 
használni. Természetesen a naptár a katolikus ünnepeket és a névna-
pokat is tartalmazza. A különleges kivitelezésű, használatot bíró naptár 
szép ajándék az innen elszármazottaknak, vagy akár karácsonyi aján-
dékként is adható. A naptárt a templomokban és a plébánia hivatal-
ban lehet megvásárolni. Minden megvásárolt naptárral plébániánk 
további működését támogatják. A naptár ára 1000 Ft.  

 
 



Ászáf-kurzus Botfán 
 
Hétvégi lelkigyakorlatot szervez a Szent András Evangelizációs Is-

kola a botfai Hűvös kastélyban november 21-23. között Ászáf hétvége 
néven. A lelkigyakorlatra szertettel hívják és várják mindazokat, akik 
vágynak Isten mind jobb megismerése. A lelkigyakorlat célja hogy az 
imáink ne csak kérésekből, hanem hálaadásból és a minket szerető 
Isten áldásából is álljanak, hogy Jézussal együtt kitörő örömmel dicső-
ítsük az Istent a Szentlélekben: Dicsőítelek Atyám, ég és föld Ura…[Lk 
10, 21] 

További részletes információ a kihelyezett ismertetőkben található. 
 
 
Ferenc pápa gondolatai 
 
A hit a szeretet lelke. Nem választhatjuk el többé a vallásos életet, a 

lelki életet a testvérek szolgálatától, azoknak a testvéreknek a szolgá-
latától, akikkel konkrétan találkozunk.  

Emlékezzetek erre: a szeretet a hit mércéje. Te mennyire szeretsz? 
És mindenki válaszoljon erre a kérdésre. Milyen a hited? Az én hitem 
olyan, amennyire szeretek. A hit a szeretet lelke. 

Jézus minden embernek felkínál egy alapvető kritériumot, amelyre 
alapozhatja életét. De Jézus mindenekelőtt nekünk adta a Szentlelket, 
aki lehetővé teszi, hogy szeressük Istent és felebarátunkat Őhozzá 
hasonlóan, szabad és nagylelkű szívvel. 

 
Anyakönyvi hírek 
 

Keresztelés 

Kiss Kitti: 2014. október 26. 
Kiss Bence: 2014. október 26. 

Isten hozta közösségünk új tagjait! 

 

Temetés 

Bordás Tiborné Mondada Gabriella: 2014. október 27. 

Fazekas Márton: 2014. október 27. 
Nyugodjanak békében! 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 
A heti szentmisék rendje: 
November 3, hétfő, Porres Szent Márton szerzetes, 7 óra: Püspök 

atya szándékára 
November 4, kedd, Borromeo Szent Károly püspök, 18 óra: + Szü-

lők és nagyszülők 
November 5, szerda, Szent Imre herceg, 18 óra: + Imre édesapa és 

fia György 
November 6, csütörtök  

10.45 óra: Sipos Gyula temetési szentmiséje 
18 óra: + Matild 

November 7, péntek, 18 óra: + István és Erzsébet szülők, és István 
testvér 

November 8, szombat, 7 óra: + Imre férj és Szeréna édesanya 
November 9, vasárnap, A Lateráni Bazilika felszentelése 
 8.30 óra (Bazita): + Tóth Zsigmond és felesége Margit 

10 óra: + Hozzátartozók 
18 óra: + Ferenc 

 
A lelkipásztorokért és papi hivatásokért tartunk szentségimádási 

órát elsőcsütörtökön, november 6-án 17 órától.  
A plébániai Karitász-csoport imaórája elsőpénteken, november 7-

én 17 órakor kezdődik.  
Szent Márton püspököt, Egyházmegyénk védőszentjét ünnepeljük 

püspöki szentmisével a szombathelyi Székesegyházban november 8-
án, szombaton, délelőtt 10 órától. Az ünnepi szentmisét Udvardy 
György pécsi megyéspüspök mutatja be. Püspök atya szeretettel várja 
az Egyházmegye híveit.  

A jövő vasárnap, november 9-én elsőáldozás lesz a délelőtti szent-
misében. Délután 16.30 órakor pedig a plébániatemplom felszentelé-
sének 10. évfordulójához kapcsolódóan jubileumi hangverseny lesz  


