Plébániai Hírlevél

10 óra: + Zoltán édesapa és nagyszülők
18 óra: + Lajos férj, édesapa, nagyapa
Jótékonysági hangversenyt ad a Zrínyi gimnázium vegyeskara a
plébániai Karitász javára ma este 19 órától a plébániatemplomban. A
belépés a koncertre ingyenes, támogatójegyek a Karitász munkatársainál vásárolhatók.
A jövő vasárnap Úrnapja lesz, amikor az Úr Jézus Szent Testét és
Vérét ünnepeljük. A Rákóczi úton folyó felújítások miatt ebben az évben nem tudjuk megrendezni a város közös úrnapi körmenetét, ezért
plébániatemplomunkban a 10 órai szentmisét követően tartjuk meg a
körmenetet. Kérjük a Testvéreket, hogy aki virággal tudja segíteni a
sátrak díszítését, szíveskedjék azt a templomdíszítőnek jelezni.
Az úrnapi körmenet miatt a jövő vasárnap Bazitán nincsen szentmise, helyette szombaton fél 5-kor lesz előesti szentmise.
A Szent Márton Légió következő jótékonysági akciója június 4-én,
szombaton lesz a pózvai szociális otthonban. Részletek a Hírlevélben
találhatók.
A jubiláns házaspárok találkozóját június 25-én, szombaton rendezik meg Szombathelyen. A találkozóval kapcsolatos minden információ a Hírlevélben található, jelentkezni június 10-ig lehet a plébánia
hivatalban.
Megjelent plébániai magazinunknak, az Örömhírnek új száma,
amelyet az újságos asztalról lehet felvenni. Az Adoremust pedig a sekrestyében vehetik át az előfizetők.
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2016. május 22.
A Szentháromság ünnepe

Úrnapi körmenet a plébániatemplomban

A jövő vasárnap ünnepeljük Úrnapját, az Úr Jézus szentséges Testét és
Vérét. Ezen a napon hagyományosan
úrnapi körmenetet tartanak az egész
világon, hogy a hívők mindenütt tanúságot tegyenek az eucharisztikus Jézusba vetett hitükről.
Városunkban hagyományosan a
plébániák közös körmenetet tartanak.
Ebben az évben azonban a Rákóczi
Ferenc utcán jelentős felújítások zajlanak, amelyek megakadályozzák a
már megszokott körmenet megtartását. Éppen ezért idén kivételes
módon minden plébánia külön rendezi meg saját körmenetét. Így
teszünk mi is, amikor a jövő vasárnap a 10 órai szentmisét követően a
templom körül tartjuk meg az úrnapi körmenetet.
Nagy szeretettel várjuk a Testvéreket, hogy e különleges alkalmon
együtt vehessünk részt! Kérjük, hogy aki virággal tudja segíteni a sátrak díszítését, szíveskedjék a templomdíszítővel felvenni a kapcsolatot!

A Szent Márton Légió újra akcióba lép

Az első sikeres akció után a Szent Márton Légió újra segítséggel
ajándékozza meg városunkat és a városunkban élőket. hogy környeze-

tünk szebb lehessen, s az emberek megtapasztalják azt, hogy
léteznek még olyan emberek,
akik önzetlen segítségükkel teszik szebbé mások életét.
A Légió következő akciójára
június 4-én, szombaton kerül sor
Pózván, a szociális otthonban. A
feladat ezúttal kertrendezés és
növénytelepítés lesz. A plébániatemplomtól 9 órakor autóbusz
indul, amely az önkénteseket kiviszi Pózvára. Az autóbuszra a Kovács
Károly téren is fel lehet szállni. Kérjük az önkénteseket, hogy váltócipőt
hozzanak magukkal!
Természetesen az önkéntes munkára nem csak a Légió tagjait várjuk, hanem bárkit, aki szívesen segítene a pózvai szociális otthonnak. A
Szent Márton Légióba továbbra is lehet jelentkezni az Ég-Ígérő könyvesboltban, a Tompa Mihály utcában.

Jubiláns házaspárok találkozója Szombathelyen

Egyházmegyénk idén is megszervezzük a Jubiláns Házaspárok Találkozóját. 2016. június 25-én, szombaton 10 órakor a Székesegyházban kezdődik a szentmise. Azokat a házaspárokat hívjuk, akik az idei
évben ünneplik az 5. évfordulótól kezdve öt évenkénti felosztásban
(10., 15., 20., stb.) a házassági évfordulójukat.
A szertartás után a paptestvéreket és a házaspárokat ebéddel vendégeljük meg.
A találkozó programja:
09.30 - ráhangolódás a szentmisére
10.00 - püspöki szentmise
11.30 - emléklapok átadása
12.00 - ebéd

Jelentkezni a plébánia hivatalban lehet június 10-ig. A jelentkezéshez szükséges adatok: név (a feleségnél leánykori nevet feltüntetve),
valamint a kerek évforduló számát is!
Amennyiben a fiatalabb házaspárokkal gyermekek is érkeznek, úgy
kérjük, ezt a jelentkezéskor jelezzék!
A Püspöki Hivatal tájékoztatása szerint a regisztrálás csak írásban és
a határidő pontos betartásával történhet meg. A határidő elmúltával
nem tudnak regisztrációt elfogadni.

Anyakönyvi hírek
Temetés
Szalai Szidónia: 2016. május 21.
Dr. Hertelendy Lajos: 2016. május 21.
Nyugodjanak békében!

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje
Május 23, hétfő, Boldog Apor Vilmos püspök és vértanú, 7 óra:
Püspök atya szándékára
Május 24, kedd, Szűz Mária a keresztények segítsége, 18 óra: A Varga a és Török család + tagjai
Május 25, szerda, Tiszteletreméltó Szent Béda áldozópap és egyháztanító; Szent VII. Gergely pápa; Pazzi Szent Mária Magdolna szűz,
18 óra: + Mária és Erzsébet édesanya, nagymama
Május 26, csütörtök, Néri Szent Fülöp áldozópap, 18 óra: + Márta
Május 27, péntek, Canterburyi Szent Ágoston püspök, 18 óra: + József és Borbála szülők
Május 28, szombat
7 óra: Hőseinkért
16.30 óra (Bazita): Püspök atya szándékára
Május 29, Úrnapja
7 óra: Zsuzsanna gyógyulásáért

