
NYÁRI PROGRAMJAINK 
 

A IX. SZOMBATHELY-SÜMEG GYALOGOS ZARÁNDOKLAT 
 
Mikor?  
2021. július 8-án, reggel indul és július 10-én, 
szombaton este fejeződik be.  
 
Honnan hova´?: Szombathely-Sárvár-Jánosháza-Sümeg 

útvonalon, napi kb. 25-
28 km. 
 
Kiket va´runk?: 
Vállalkozó szellemű, ki-
hívást kereső felnőtteket 
és fiatalokat (min. 13 év, 
18 év alatt csak kísé-
rővel!) Szombathelyről 
és környékéről.  
 
Sza´lla´s?:  
Egyszerű, hálózsákos 
zarándokszállás mind-
két napon tisztálkodási 
lehetőséggel. 

E´tkeze´s?: Napi egy meleg étkezés (este), a többi étke-
zés egyénileg, kenyeret kapunk.  
 
Ko¨ltse´g? : 3500 Ft, amit a jelentkezési lappal együtt 
kérünk leadni a Ferences Plébánia irodájában vagy a 
sekrestyében. 
 
E´rdeklode´s?: telefonon a plébániai irodán keresztül 
(tel.: (94) 311-689), vagy szhely.ofm.pleb@gmail.com 
e-mail címen. 
 
Jelentkeze´s?: kizárólag jelentkezési lappal, amelyet ki-
töltés után a Ferences Plébánia irodájában vagy a sek-
restyében - mindkettő a Szent Erzsébet tér 1. alatt - 
kell leadni a részvételi díjjal együtt. 
 
Jelentkezési határidő: 2021. június 15.  

 
A jelentkezés csak 
a részvételi díj be-
fizetésével válik 
teljessé. A jelent-
kezők számára 
egy zarándok-
megbeszélést is 
fogunk tartani, er-
ről mindenkit idő-
ben értesítünk. 

 
 
 

Időpont: 2021. JÚLIUS 19- 23.  
Helyszín: Káptalanfüred Ferences Üdülő  
Téma: templomunk az Isten Háza 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Minden nap szentmise - közös ima – 
elmélkedés 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Jelentkezésed a május 31-ig befizetett 5.000 Ft-os elő-
leggel válik véglegessé. 
(A teljes összeg 25.000 Ft, melyet június 25-ig kérünk befi-
zetni. Lehet részletfizetés is.) 
Jelentkezés után a szülőket értesíteni fogjuk az előzetes meg-
beszéléssel kapcsolatban! 
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KIADJA: Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia • CÍM: 9700 Szombathely, Szent Erzsébet tér 1. 
SZERKESZTŐ: Dancs István • FELELŐS KIADÓ: P. Tokár János ofm • KÉSZÜLT: 250 példányban

 
 
 
 
 
 
 

Szombathelyi Ferences Plébánián 
- hagyományteremtő – 

Időpont: 2021. AUGUSZTUS 2. – AUGUSZTUS 6.  
Helyszín: Közösségi terem 

Téma: Közösség-
ben Jézussal, egy-

mással 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Minden nap szentmise - közös ima –  
elmélkedés 

 
Jelentkezésed a május 31-ig befizetett 5.000 Ft-os elő-
leggel válik véglegessé. 
(A teljes összeg 14.000 Ft, melyet június 25-ig  
kérünk befizetni. Lehet részletfizetés is). Jelentkezés után a szü-
lőket értesíteni fogjuk az előzetes megbeszéléssel kapcsolatban! 

 

 
Körmenet a Fatimai Szűzanya tiszteletére 

 
Hirdetések  

 
1. A mai vasárnapon minden szentmise után be lehet 
fizetni az egyházi hozzájárulást a templom bejáratánál.  
Hálásan köszönjük a testvérek hozzájárulását Plébániánk 
életéhez! Továbbá kérjük a kedves testvéreket, hogy 
adójuk 1-1%-val is támogassák a katolikus egyházat. 
  
2. Májusi hétköznapokon du. 5-kor litániát imádkozunk 
a Loretó-kápolnában a Szűzanya tiszteletére, majd az  
esti dicséret következik.   
 
3. Szent Rita tiszteletére ájtatosságot tartunk jövő 
szombaton, május 22-én, du. ¼ 6-tól, majd ünnepélyesen 
a  Szent Rita szoborhoz vonulunk és a magunkkal hozott 
rózsákat elhelyezzük!  
 
3. Nyári programjainkra a részvételi szándékot az irodán 
lehet jelezni v. a kiírásnak megfelelően a jelentkezéseket 
leadni.  
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