M Májusban minden hétköznapi szentmise előtt, valamint a vasárnap esti szentmise előtt Mária-ájtatosságot végzünk reggel 6.40 órakor, este pedig 17.40 órakor.
Mindszenty bíboros halálának 40. évfordulóján, május 6-án, szerdán, imaórát tartunk boldoggá avatásáért 17 órakor.
A lelkipásztorokért és papi hivatásokért tartunk szentségimádási
órát elsőcsütörtökön, május 7-én 17 órakor. Karitász-imaóra lesz május 8-án, pénteken 17 órakor, amelyre mindenkit szeretettel várunk.
Jövő hétvégén, május 9-én, szombaton és 10-én, vasárnap tartózkodik plébániánkon Szent Márton püspök ereklyéje. Ebből az alkalomból egész éjszakás imádságot szervezünk, amikor imaórák és
csendes imádságos alkalmak váltják majd egymást. Kérjük azokat, akik
ezen az éjszakán egy-egy óra csendes jelenlétet vállalnának, hogy
szíveskedjenek a sekrestyében feliratkozni. Ugyanígy kérjük férfiak
jelentkezését is, akik szintén egy-egy órás beosztásban a templom
rendjére ügyelnek.
A személyi jövedelemadó bevallási határideje május 20-a. Kérjük,
hogy adójuk kétszer egy százalékával szíveskedjenek katolikus egyházunk és plébániai alapítványunk működését támogatni! Rendelkezői
nyilatkozatok az újságos asztalon találhatók.
A Plébániai Hírlevélben két egyházmegyei rendezvényről, a családi
sportnapról és a jubiláns házasok találkozójáról található bővebb információ.
A Martinus májusi száma 170 Ft-ért megvásárolható az újságos
asztalról.
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Plébániai Hírlevél
2015. május 3.
Húsvét 5. vasárnapja

Egyházmegyei családi sportnap
2015. május 30-án, szombaton kerül
megrendezésre az immár hagyományos
családi majális Kőszegen az Árpád-házi
Szent Margit Iskolában. Ebben az évben
nagyobb hangsúlyt kap a programok
között a közös játék és a sport. A találkozó 9 órakor kezdődik és délután 16
óra körül fejeződik be. Jelentkezni május
20-ig a csalad.martinus.hu honlapon,
vagy a 70/332-8788-as telefonszámon lehet.

fiatalabb házaspárokkal gyermekek is érkeznek, úgy azt is jelezni kell.
A regisztrációs határidő elmúltával a Püspöki Hivatal nem fogadja a
jelentkezéseket.

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés
Haller Tamás – Dr. Szőke Ágnes: 2015. április 25.
Zsédely Jenő – Horváth Noémi: 2015. április 25.
Isten éltesse az új házaspárokat!

Jubiláns házasok találkozója
Egyházmegyénk idén is megszervezi a Jubiláns Házaspárok
Találkozóját. 2015. június 27-én,
szombaton 10 órára a Székesegyházba várják azokat a házaspárokat, akik az idei évben ünneplik az
5. évfordulótól kezdve öt évenkénti
felosztásban (10., 15., 20., stb.) a
házassági évfordulójukat. A szertartás után a házaspárokat ebéddel
vendégelik meg.
A találkozó tervezett programja:
09.30 óra: ráhangolódás a szentmisére
10 óra: püspöki szentmise
11.30 óra: emléklapok átadása
12 óra: ebéd
A találkozóra június 12-ig lehet jelentkezni a plébánia hivatalban a
jubiláns házaspár nevének (a feleségnél leánykori nevet feltüntetve),
valamint a kerek évforduló számának megadásával. Amennyiben a

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A szertartások rendje:
Május 4, hétfő, Szent Flórián vértanú, 7 óra: + Szülők és testvér
Május 5, kedd, 18 óra: Hálából a Szűzanyának élő unokákért és + Éva
Május 6, szerda, 18 óra: + Gizella és Lajos szülők és Lajos fiuk
Május 7, csütörtök, Boldog Gizella, 18 óra: + Ottó testvér, édesanya
és nagyszülők
Május 8, péntek, 18 óra: Török és Varga család + tagjai
Május 9, szombat, 7 óra: Plébánia híveiért
Május 10, Húsvét 6. vasárnapja
7 óra: + Szülők és testvérek
8.30 óra (Bazita): + Bátorfi József és neje Rozália
10 óra: + Ármin
18 óra: + Ferenc

