Plébániai Hírlevél

8.30 óra (Bazita): + Berti és András
10 óra: + Irén és József szülők
18 óra: + János és + Bocskor és Czigány szülők
Ma a Szentatya kérésének megfelelően az Ukrajnában élő hívők
megsegítésére gyűjtjük a perselyadományokat.
Ma délután 15 órára családi délutánra várjuk az általános iskolásokat és szüleiket a plébániai központ közösségi termébe. 17 órakor
pedig a Szent Mónika közösség tagjai találkoznak a kápolnában.
Szentségimádás és közbenjáró imádság lesz kedden, április 26-án
az esti szentmise után.
A szombati celldömölki egyházmegyei zarándoklatra megürült
néhány hely. Jelentkezni a sekrestyében lehet. A zarándoklatra az autóbusz 8 órakor indul a plébániatemplomtól.
A jövő vasárnap, május első vasárnapján az édesanyákat köszöntjük a délelőtti szentmisében.
Németh Norbert atya Hol találod Istent? című könyvét kedvezményes áron, 2200 Ft-ért a sekrestyében lehet megvásárolni.
Plébániánk megalapítja a Szent Márton Légiót, amelybe várjuk
mindazok jelentkezését, akik Szent Márton lelkülete nyomán szívesen
segítenének másoknak önkéntes munkájukkal, s tennék ez által szebbé és emberibbé városunkat. Részletes információ a Hírlevélben található, jelentkezni az Ég-Ígérő könyvesboltban lehet az Eötvös utcában.
Az Adoremus májusi számát a sekrestyében vehetik át az előfizetők.
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2016. április 24.
Húsvét 5. vasárnapja

Felújítások a plébániatemplomban

Az elmúlt hetekben számtalan munkálatot sikerült a plébániatemplomban elvégezni, amelyeket a Tanácsadó Testület erre az évre tervezett. Mindenekelőtt a plébániatemplom belső festése vált időszerűvé,
amely szinte teljes egészében befejeződött. Elvégeztük a kápolna, illetve a templomtér festését, miután a tavalyi évben a kisegítő helységek festése már megtörtént.
Ezen felül a kórus alatt található lámpákat is sikerült rendbe hozni.
Ezek közül jó néhány már hosszú ideje nem működött egy olyan hiba
miatt, amit nem sikerült megtalálni. A mostani festés lehetővé tette,
hogy a korábbi gyengeáramú rendszert erősáramúra cseréljük, ami
miatt a nem működő lámpák most már működnek. Egységes meleg
fényű izzókra cseréltük a korábbi vegyes izzókat. S mivel modern,
energiatakarékos izzókat vásároltunk, így a mostani fogyasztás a korábbi tizedére esett vissza, ami jelentős megtakarítást eredményez
majd már rövidtávon is.
Továbbá új konnektorokat is elhelyeztünk mind a templomban,
mind pedig a kápolnában, mivel sok esetben (a karácsonyfák vagy
éppen a szent sír miatt) csak nagyon körülményesen, hosszabbítókkal
tudtunk áramot juttatni a szükséges helyekre. A két gyóntatószák
áramellátását is sikerült biztonságosabbá tenni, valamint egy külső
csatlakozót is kiépítettünk a templom előtti téren szervezett rendezvények számára. Valamint végre sikerült a tabernákulum fölé állandó,
illetve erős fényű örökmécsest is telepíteni.

A kápolnában kiépítésre került a légkondicionálás is. A vezetékek
már a falban vannak, a kül- és beltéri egységek pedig pár héten belül
érkeznek. Mindez lehetővé teszi, hogy a nyári időszakban se legyen
túlságosan megerőltető, illetve egészségre veszélyes a templomban
levő nagy meleg. A templomrész légkondicionálására is elkészültek a
tervek, illetve az árajánlat, sajnos azonban anyagi lehetőség híján ebben az évben ezt nem tudjuk megvalósítani. Remélhetőleg a jövő évben erre is sor kerül.
Mindezeket a felújítási munkálatokat közösségünk tagjainak adományaiból sikerült elvégezni. Hálásan köszönjük, hogy támogatásukkal folyamatosan mellettünk állnak, és segítik közös életünk szebbé
tételét!

akik érdeklődnek a keresztény értékrend iránt. Mindkét napon az esti
dicséret imádságába is bekapcsolódhatnak a résztvevők. A gyermekeknek érdekes és egyben szórakoztató programokat kínálnak a szervezők a júliusi hétvégére.
Ákos felelevenítette: Szombathelyen töltötte katonai szolgálatát,
így nem ismeretlen a város számára. Igaz, a laktanyán kívül csak az
emlékművet és környékét ismeri, éppen azt a helyszínt, ahol a Még
egyszer című koncertet tartja. A koncertre a belépés díjtalan. A Kossuth-díjas énekes-előadóművész hozzátette: megtiszteltetés számára
a felkérés és az, hogy felléphet a programsorozat keretében.
A Szent Márton-találkozó részletes programját hamarosan közzéteszik az egyházmegye honlapján és Facebook-oldalán.
Magyar Kurír

Szent Márton találkozó Szombathelyen, július 9-10-én
Anyakönyvi hírek

A Szent Márton-év legkiemelkedőbb szombathelyi egyházmegyei
és városi rendezvénye a Szent Márton-találkozó lesz július 9-én és 10én. A programok helyszíne az Emlékmű-domb lesz, mondta el Veres
András megyéspüspök.
Hozzátette: július 9-én, szombaton kerül sor a Nemzetközi Katolikus Találkozóra és a Kárpát-medencei Szent Márton-plébániák találkozójára. Az ünnepi programsorozat 10.30-kor szentmisével veszi
kezdetét, amelyen részt vesznek a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai és határokon túlról is várják a hívek és papok részvételét.
E nap délutánján Böjte Csaba és Zacher Gábor tartanak előadást, St.
Martin pedig különleges vizuális élményt nyújtó bemutatóval érkezik
Szombathelyre. A napot a Nyugat-magyarországi Egyetem – Savaria
Egyetemi Központ (NYME SEK) Szökős Néptáncegyüttesének fellépése
és az általuk vezetett táncház zárja.
Másnap, július 10-én keresztény zenekarok koncertjei mellett Eperjes Károly és a Cenacolo közösség tagjai tesznek tanúságot keresztény
hitükről. A napot a népszerű előadóművész, Ákos koncertje zárja,
amely 19 órakor kezdődik – tájékoztatott Veres András.
A megyéspüspök kiemelte: nem csak híveknek szólnak a programok. Az egyházmegye szeretné megszólítani a keresőket és azokat is,

Temetés
Tóth Istvánné Farkas Gizella: 2016. április 19.
Nyugodjék békében!

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje
Április 25, hétfő, Szent Márk evangélista, 7 óra
Április 26, kedd, 18 óra: Hálából segítségért
Április 27, szerda, 18 óra: + Anna és János szülők és + testvérek
Április 28, csütörtök, Chanel Szent Péter áldozópap és vértanú;
Montforti Grignion Szent Lajos Mária áldozópap, 18 óra: + Vilma és
János szülők és + testvérek
Április 29, péntek, Sienai Szent Katalin szűz és egyháztanító, 18 óra:
Hálából családért
Április 30, szombat, Szent V. Piusz pápa, 7 óra: Hálából
Május 1, Húsvét 6. vasárnapja
7 óra: + Margit

