
a Karitász-csoport vár imaórára mindenkit 17 órakor. Június 6-án, 
elsőszombaton, a reggeli szentmise előtt negyed 7-től a fatimai rózsa-
füzért imádkozzuk el. Még lehet a héttizedes rózsafüzérből a sekres-
tyében vásárolni. 

A jövő vasárnap lesz Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepe. 
Plébániánkon a szokásos vasárnapi rend szerint lesznek a szentmisék. 
A város úrnapi körmenete a Mária Magdolna templomban 10 órakor 
kezdődő szentmise után indul a Jézus Szíve templomhoz, amelyre 
szeretettel várnak mindenkit. A körmenettel kapcsolatos szórólap ta-
lálható az újságos asztalon a hittanos lányok szülei számára. A jövő 
vasárnap a perselygyűjtést az altemplomban készülő mozaik céljára 
ajánljuk fel. 

A Városi Vegyeskar ad hangversenyt plébániatemplomunkban a jö-
vő vasárnap 19 órakor. A koncertre a belépés ingyenes, mindenkit 
szeretettel várunk! 

A szentmiseszándékokat a plébánia hivatalban és a sekrestyében 
lehet előjegyezni a második félévre.  

Már lehet jelentkezni az ősszel induló képzésekre: Középiskolások 
számára bérmálásra felkészítő csoport, valamint külön hittancsoport 
indul. Azon felnőttek számára pedig, akik nincsenek megkeresztelve 
vagy nem voltak elsőáldozók és bérmálkozók, újra indul a 
katekumenátus. Mindhárom képzésre a sekrestyében és a plébánia 
hivatalban lehet írásos tájékoztatót és jelentkezési lapot kérni.  

Megjelent a Brenner Jánost tisztelők évente megjelenő magazinja, 
az Emberhalász, amely 250 Ft-ba kerül.  
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Plébániai Hírlevél  
 

2015. május 31. 
Szentháromság vasárnapja 

 
 

 

 
 

 
Elkészült a plébániatemplom toronylamelláinak festése 
 
A héten elkészült a plébániatemp-

lom toronylamelláinak festése, amely 
rendkívül szükségessé vált, mivel az idő 
előre haladtával az időjárás viszontag-
ságainak kitett faszerkezet megfelelő 
kezelés nélkül rövid időn belül tönkre-
ment volna. A csiszolást, alapozást és 
festést alpinista technikával végezte el 
a kivitelező. A munka befejeztével 
most újra hosszabb távon biztosítottá 
vált a toronylamellák hosszabb időre jó 
állapotban történő megőrzése. A mun-
kálatokat a Szombathelyi Egyházme-
gye anyagi támogatásával tudtuk elvé-
gezni. 

 
 
Fatimai rózsafüzér 
 
Mivel plébániánk különleges módon is a fatimai Szent Szűz oltalma 

alatt áll, szeretnénk együtt megtanulni és imádkozni a fatimai rózsafü-
zért. Ez a rózsafüzér a Szűzanya fatimai jelenéseihez kapcsolódó üze-
netet idézi újra az emlékezetünkbe. A hét tizedes rózsafüzért a ha-
gyományos rózsafüzérhez hasonlóan kell imádkozni. A bevezető há-
rom Üdvözlégyhez való titok: 



1. aki hitünket növelje 
2. aki reményünket erősítse 
3. aki szeretetünket tökéletesítse 

 
A hét tizedhez pedig a Szűzanya fatimai jelenéséhez kapcsolódó 

titkokat imádkozunk. Ezek a következők: 
 
1. aki téged, Szent Szűz, Fatimába küldött, hogy bűnbánatot hir-

dess 
2. aki általad, Szent Szűz, Fatimából vezeklésre serkent bennünket 
3. aki általad, Szent Szűz, Fatimából a bűnösökért minket engeszte-

lésre szólít fel 
4. aki általad, Szent Szűz, a pokol szörnyű valóságát bizonyítja 
5. aki általad, Szent Szűz, kéri önmagunk, családunk, hazánk és az 

egész világ felajánlását 
6. aki általad, Szent Szűz, tőlünk az elsőszombati szentáldozásokat 

kívánja 
7. aki általad, Szent Szűz a világ megmentését ígéri Fatimából, ha 

életünket megjavítjuk 
 

Minden tized végén elimádkozzuk a 
Dicsőséget és az Ó, Jézusom kezdetű 
imát, amelyet a hagyományos rózsafüzér-
ben is imádkozunk. 

A fatimai rózsafüzért a templomban 
közösen elsőszombatonként, valamint a 
fatimai estéken fogjuk imádkozni, de ter-
mészetesen egyéni imáinkban vagy ki-
sebb közösségekben is lehet használni.  

A fatimai rózsafüzér a hagyományos 
öttizede rózsafüzéren is imádkozható úgy, 
hogy két tizedet kétszer kell venni. Plébá-

niánk azonban készíttetett héttizedes rózsafüzéreket is erre a célra, 
amelyeket a sekrestyében lehet megvásárolni 1000, illetve 1200 forin-
tért. Remélhetőleg ezen ájtatosság végzésével is teljesítjük a Szűzanya 

kérését, hogy imádkozzunk és engeszteljünk. Szeretettel hívunk min-
denkit a fatimai rózsafüzér imádkozására is! 

 
 
Anyakönyvi hírek 

 

Keresztelés 

Miklós Dóra: 2015. május 24. 
Székely Áron Kálmán: 2015. május 25. 

Szak Titusz: 2015. május 30. 
Isten hozta közösségünk új tagjait! 

 

Temetés 

Vizlendvai Marianna: 2015. május 28. 
Nyugodjék békében! 

 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 
A szentmisék rendje: 
Június 1, hétfő, Szent Jusztínusz vértanú, 7 óra 
Június 2, kedd, Szent Marcellínusz és Szent Péter vártanúk, 18 óra: + 

Mária, Rozália, Anna és Pál 
Június 3, szerda, Lwanga Szent Károly és társai vértanúk, 18 óra 
Június 4, csütörtök, Szent Quirinusz püspök és vértanú, 18 óra: + 

Margit, János és Ferenc 
Június 5, péntek, Szent Bonifác püspök és vértanú, 18 óra 
Június 6, szombat, Szent Norbert püspök, 7 óra: + Keresztszülők 
Június 7, Krisztus szent teste és vére, Úrnapja 
 7 óra: + Szülők és nagyszülők 

8.30 óra (Bazita): 
10 óra: + Margit édesanya, István édesapa és család + tagjai 
18 óra: + Ida és János szülők 
 

A lelkipásztorokért és papi hivatásokért tatunk szentségimádási 
órát június 4-én, elsőcsütörtökön 17 órától. Elsőpénteken, június 5-én 


