Júniusi fatimai esténk és egyúttal plébániatemplomunk búcsúnapja
lesz június 13-án, szombaton. Az ünnepi szentmisét Stróber László
atya mutatja be. 16 órától fatimai rózsafüzért imádkozunk, 17 órakor
szentségimádás, 18 órakor pedig szentmise, körmenet és Máriaájtatosság lesz. Az este során ajándékként egy örömteli hírt is bejelentünk majd a Testvéreknek. Ezen a napon reggel 7 órakor nem lesz
szentmise.
A jövő vasárnap a 10 órai szentmisében lesz a Te Deum, amelyen
hálát adunk a tanév során kapott kegyelmekért. Szeretettel várjuk a
diákokat családtagjaikkal, valamint a pedagógusokat! Délután 4 órára
pedig közös zenés dicsőítésre és közös éneklésre várjuk a családokat!
A szentmiseszándékokat a plébánia hivatalban és a sekrestyében
lehet előjegyezni a második félévre.
Plébániánk Karitász csoportja köszöni a jótékonysági hangverseny
támogatását. 182 980 Ft-ot adományoztak a Testvérek, amelyből tanszercsomagokat állít össze a plébániánk területén élő nehéz sorsú
családok iskoláskorú gyermekeinek a szeptemberi iskolakezdésre.
A Jánkahegyi búcsús szentmise jövő vasárnap, június 14-én 15 órakor kezdődik a kápolna előtti téren.
Szeretettel jelezzük, hogy a jubiláns házasok találkozójára a jövő
vasárnapig lehet jelentkezni a plébánia hivatalban.
Megérkezett a Martinus júniusi száma, amely 170 Ft-ért vásárolható
meg. A Brenner Jánost tisztelők évente megjelenő magazinja, az Emberhalász pedig 250 Ft-ba kerül. A Mária Rádió programfüzete ingyenesen elvihető.
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Megjelent a Brenner Jánost tisztelők magazinja, az Emberhalász

Egyházmegyénk vértanú sorsú lelkipásztorának emlékét őriznünk
kell, életpéldáját pedig meg kell ismernünk és meg kell ismertetnünk
másokkal. Hiszen ő, a mi földünk szülötte megmutatja, hogyan kell az
Úr Jézust teljes elköteleződésben szolgálni. Ennek megismerésében
segít Egyházmegyénk Brenner Jánosról szóló magazinja, amelynek
ezévi száma már megvásárolható az újságos asztalról 250 Ft-ért. Nagy
szeretettel ajánljuk mindenkinek. Az aktuális számban többek között a
következő témákról olvashatnak:
• Brenner János papi és szerzetesi hivatásának alakulása – László levelezése alapján (Brenner József)
• Istenem, segíts meg! – Beszélgetés Bindes Ferenc atyával (Németh Ervin)
• Emlékezés Brenner Jánosra – „Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket.” (Mádl Dalma)
• Brenner János peréről a jogtörténész szemével (Szántóné Matuz
Virág Eszter)
• Miért van olyan kevés magyar szent? – Mikor történik meg Brenner János boldoggá avatása? (Dr. Gyürki László)
• Elkészült Brenner János Positio-ja (Kovács Gergely)
• Isten szolgája, Brenner János képének megáldása a körmendi
Batthyány-emléktemplomban (Óra Krisztián)
• Brenner János a testvér szemével (Szántó Attila János)
• A Brenner család fényképalbuma

A Karitász köszönete

2015. május 29-én a Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Leánykara és énekes szólistái adtak jótékonysági
hangversenyt templomunkban. Plébániánk Karitászcsoportja tisztelettel megköszöni a kedves híveknek a koncerten való részvételüket és
nagylelkű adományaikat. Az adományozásból befolyt összeg 182 980
Ft, amelyből karitászcsoportunk tanszercsomagokat állít össze a kertvárosi nehéz sorsú családok gyermekei részére a szeptemberi iskolakezdéshez.
Köszönet illeti Ladvenicza Éva karvezetőt és tanárnőt a rendezvény
megszervezéséért és színvonalas felkészítő munkájáért, Pánczél Kristóf
énekművészt és Kovács Otília zongoratanárt szíves közreműködésükért, a kórustagokat és énekes szólistákat gyönyörű éneklésükért.
Anyakönyvi hírek
Keresztelés
Horváth Tamás: 2015. május 31.
Dr. Szekeres Diána: 2015. május 31.
Németh Szofi: 2015. június 6.
Elsőáldozás – 2015. május 31.
Boronyákné Szabó Andrea
Horváth Tamás
Kocsmár Péter
Dr. Szekres Diána
Bérmálás – 2015. május 31.
Bakon Csaba
Nagy Boglárka Margit
Boronyákné Szabó Andrea
Németh Franciska
Dömötör Dorina
Pál Patrik
Gombos Tamás
Pete Gréta
Gyutainé Kiss Gabriella
Rosta Gréta
Horváth Tamás
Rosta Hella
Hoss Kriszta
Rosta René

Kakas Klarissza
Kocsmár Péter
Korcsmár Dóra
Kováts Ábel
Műhl Dominika

Seres Gábor
Dr. Szekeres Diána
Takács Bálint
Takács Klaudia
Wéberné Péntek Gabriella

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A szentmisék rendje:
Június 8, hétfő, Prágai Szent Ágnes szűz, 7 óra: Püspök atya szándékára
Június 9, kedd, Szent Efrém diakónus és egyháztanító, 18 óra: + Károly édesapa és nagyapa
Június 10, szerda, 18 óra: + Margit és szülei
Június 11, csütörtök, Szent Barnabás apostol, 18 óra: + Szülők és
testvérek
Június 12, péntek, Jézus Szentséges Szíve
10.45 óra: Bognár István temetési szentmiséje
18 óra: + Vilmos és Terézia szülők és + családtagok
Június 13, szombat, A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szíve,
18 óra: + József édesapa
Június 14, Évközi 11. vasárnap
7 óra: + János és Mária szülők
8.30 óra (Bazita): Püspök atya szándékára
10 óra: + Mária édesanya és Sándor édesapa
18 óra: + Ferenc
A mai vasárnap a perselygyűjtést az altemplomban készülő mozaik
céljára ajánljuk fel. Az ezzel kapcsolatos információk, valamint a gyűjtés állása folyamatosan megtekinthető a hirdetőtáblán.
A Városi Vegyeskar ad hangversenyt plébániatemplomunkban ma
este 19 órakor. A koncertre a belépés ingyenes, mindenkit szeretettel
várunk!
A jövő pénteken, június 12-én lesz Bognár István atya édesapjának
temetése. 10.45 órakor lesz a temetési szentmise, majd délben a temetés a Göcseji úti temetőben. Kérjük a Testvéreket, hogy imádságos
jelenlétükkel támogassák a gyászoló családot!

