A Szent Márton Légió következő jótékonysági akciója június 4-én,
szombaton lesz a pózvai 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!
Nyárköszöntő jótékonysági kórustalálkozót szervez az evangélikus
gyülekezet június 5-én, jövő vasárnap 17 órától az evangélikus templomban, amelyen a város kórusai lépnek fel. A belépés ingyenes, részletek a hirdetőtáblán találhatók.
A jubiláns házaspárok találkozóját június 25-én, szombaton rendezik meg Szombathelyen. A találkozóval kapcsolatos minden információ az elmúlt heti Hírlevélben található, jelentkezni június 10-ig lehet a
plébánia hivatalban.
Már lehet jelentkezni az ősszel induló képzéseinkre: a középiskolások bérmálási felkészítőjére, a katekumenátusra, valamint a középiskolás hittanra. Információs és jelentkezési lapok a sekrestyében és a
hivatalban kérhetők.
Szeretettel kérjük a Testvérek segítségét a ministránsruhák mosásában. Aki néhány ruha mosását és vasalását vállalja, kérjük, jelentkezzen a sekrestyében!
Megjelent plébániai magazinunknak, az Örömhírnek új száma,
amelyet az újságos asztalról lehet felvenni.
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Plébániai Hírlevél
2016. május 29.
Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepe

Szent Márton-találkozó: Szombathely, július 9-10.

Jelen soraimmal meghívom az Egyházmegye papjait és híveit a
Szombathelyen megrendezésre kerülő Országos Szent Márton Találkozóra. A kétnapos rendezvény programját a templomi hirdetőtáblákon lehet megtalálni. Külön felhívom a figyelmet a találkozó nyitószentmiséjére, amely 2016. július 9-én, szombaton 10.30 órakor kezdődik. Ezen a szentmisén részt vesznek a Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia tagjai, a határon túli magyar főpapok, valamint az országos és helyi közjogi méltóságok is. Ezentúl meghívtuk a magyarországi és a kárpát-medencei Szent Márton plébániák papjait és híveit, így
valóban összmagyar ünnepnek tekinthetjük ezt a napot. A szentmisét
a Szentatya személyes delegátusa, Dominik Duka OP bíboros, prágai
érsek mutatja be.
A szabadtéri szentmisén szektorokban helyezkednek el a hívek, a
rendezők érkezési sorrend szerint engedik be a zarándokokat, érdemes tehát idejében megérkezni a helyszínre. Mivel a szektorokban
nem lesznek ülőhelyek, ajánlott összecsukható széket magukkal hozni.
András püspök
A rendkívüli szentmisére plébániánk autóbuszt indít, amelyre a plébánia hivatalban lehet jelentkezni a 2000 Ft-os útiköltség befizetésével. Az autóbusz reggel 7.30 órakor indul a plébániatemplomtól.

Köszönet a hangversenyért

Plébániánk Karitász csoportja tisztelettel megköszöni a kedves híveknek a jótékonysági hangversenyen való részvételüket, amelyen a
Zrínyi Miklós Gimnázium vegyes kara, kamarakórusa, hangszeres szólistái és énekesei léptek fel Gyutainé Kiss Gabriella ének-zene tanár
vezényletével május 22-én az esti szentmise után.
Külön köszönet a nagylelkű adományokért, amelyből 45 tanszercsomagot tudunk összeállítani. A tanszercsomagokkal a plébániánk
területén élő nehéz sorsú családok iskoláskorú gyermekeinek a beiskolázását segítjük a szeptemberi iskolakezdéskor.
Anyakönyvi hírek
Bérmálás – 2016. május 22.
Aczél Annamária
Lenner Kristóf
Benkő Roland
Marton Laura
Borbély Marcell
Nagy Henrietta
Durgó Fanni
Nemes Napsugár
Gulás Márton
Szakács Márk Milán
Gyerczán Bettina
Szakony Adrienn
Harmath Barnabás Tibor
Tasnádi Renáta
László Annamária
Vas Ákos Domonkos
László Patrícia
A Jóisten erősítse meg a bennünk megkezdett jót!
Házasságkötés
Varga Roland – Jónás Anita Erika: 2016. május 28.
Horváth Sándor – Márin Angéla: 2016. május 28.
Isten éltesse az új házaspárokat!
Temetés
Boda Ilona: 2016. május 24.
Horváth János: 2016. május 27.
Nyugodjanak békében!

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje
Május 30, hétfő, Szent István király ereklyéinek átvitele, 7 óra:
Jószándékra
Május 31, kedd, 18 óra: + János
Június 1, szerda, Szent Jusztínusz vértanú, 18 óra: + István férj,
édesapa, nagyapa
Június 2, csütörtök, Szent Marcellinusz és Szent Péter vértanúk, 18
óra: + Mária, Rozália, Anna és Pál
Június 3, péntek, Jézus Szentséges Szíve, 18 óra: + Márta
Június 4, szombat, A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szíve, 18
óra: + Mária és Gyula szülők
Június 5, Évközi 10. vasárnap
7 óra: + Szülők
8.30 óra (Bazita): Plébánia híveiért
10 óra: + István és Margit szülők és + testvérek
18 óra: + Emília és Magdolna
Németh Norbert atya Holt találod Istent? című könyvének ünnepélyes bemutatójára kerül sor holnap, május 30-án 18 órakor a Mindszenty iskola könyvtárában. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.
Részletek a hirdetőbálán találhatók.
A szentmisék előjegyzése az augusztustól decemberig terjedő időszakra május 31-én, kedden 16 órakor kezdődik a plébánia hivatalban.
Szentségimádás és közbenjáró imádság lesz kedden, május 31-én,
az esti szentmise után.
Elsőcsütörtökön 17 órától szentségimádási órát tartunk a lelkipásztorokért és papi hivatásokért. Elsőpénteken a Karitász vezet imaórát
17 órától. Elsőszombaton reggel 6 órától a fatimai rózsafüzért imádkozzuk.
Jövő szombaton, június 4-én lesz plébániatemplomunk búcsúja, a
Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szívének ünnepe. A rendkívüli
ünnep miatt ezen a napon nem reggel, hanem este 6 órakor lesz
szentmise, amelyre mindenkit nagy szeretettel várunk, hogy közösen
imádkozhassunk plébániánkért!

