
Nyárköszöntő jótékonysági kórustalálkozót szervez az evangélikus 
gyülekezet ma délután 17 órától az evangélikus templomban, amelyen 
a város kórusai lépnek fel. A belépés ingyenes, részletek a hirdetőtáb-
lán találhatók.  

A jövő vasárnap a 10 órai szentmisében lesz a tanév végi Te Deum, 
amelyben hálát adunk az elmúlt tanévért. Nagy szeretettel várjuk az 
iskolásokat családtagjaikkal és tanáraikkal együtt.  

Az augusztustól decemberig terjedő időszakra szentmisék a hiva-
talban jegyeztethetők elő. 

A jubiláns házaspárok találkozóját június 25-én, szombaton rende-
zik meg Szombathelyen. Jelentkezni június 10-ig lehet a plébánia hiva-
talban.  

Július 9-én lesz Szombathelyen a Szent Márton Jubileumi Év köz-
ponti rendezvénye. A délelőtti szentmisére autóbuszt indítunk, amely-
re már lehet jelentkezni a plébánia hivatalban. Minden további infor-
máció a Hírlevélben található. 

Már lehet jelentkezni az ősszel induló képzéseinkre: a középisko-
lások bérmálási felkészítőjére, a katekumenátusra, valamint a középis-
kolás hittanra. Információs és jelentkezési lapok a sekrestyében és a 
hivatalban kérhetők. 

Megérkezett a Martinus júniusi száma, amelyben megtalálható a 
júliusi Szent Márton napok teljes programja is. 
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Szent Márton-találkozó: Szombathely, július 9-10. 
Újabb információk 
 

 
 
A Szombathelyi Egyházmegye 2016. július 9-10-én rendezi meg a 

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, Magyarország Kormánya, va-
lamint Szombathely Megyei Jogú Város támogatásával Szent Márton 
születésének 1700. évfordulója alkalmából a Szent Márton Találkozót 
a szombathelyi Emlékmű-dombnál. 

Szent Márton életének legismertebb jelenete, amikor fél köntösét a 
didergő koldusra terítette. Szent Márton egészen sajátosan tudott az 
emberek lelkébe látni, meglátni a hiányt és cselekedni, jót tenni, segí-
teni a rászorulókon.  Élete, öröksége máig érvényes, aktuális, amellyel 
megmutatta, hogy a jézusi szeretet kortól, időtől, helytől függetlenül 
kapocs tud lenni két ember között. A rendezvény szlogenje: „Felemelő 
szeretet – éld át és add tovább!”. Az egész programsorozat gondolati-
sága ezt kívánja közvetíteni.  

A találkozó a Szent Márton Év legnagyobb egyházi eseménye. A 
szervezők kötelességüknek érezik, hogy ne csak a hívő embereknek, 
hanem másoknak is megmutassák a testvéri szeretet és az egymásra 



figyelés példáját. Az érdeklődőket a két nap során lelki programok, 
ünnepi szentmise, virrasztás, tartalmas előadások, gyermekprogramok, 
koncertek, közösségi és karitatív programok, valamint táncház és 
egyéb családi események várják. A két napos program során a szerve-
zők várják a kárpát-medencei Szent Márton települések lakóit, zarán-
dokokat hazánkból és a szomszédos országokból, fiatalokat, családo-
sokat és időseket egyaránt. Noha a program lelkisége és hitbéli gaz-
dagsága elsősorban a hívő emberek számára kínál lelki töltekezést, 
elmélyülést, a szervezők nagy szeretettel várják az útkeresőket, nem 
hívő érdeklődőket is.  

Az előadók közt lesz Böjte Csaba, aki az irgalmasságról szól, Dr. 
Zacher Gábor, aki családról, együttélésről tart előadást, míg Eperjes 
Károly életéről, munkájáról, hitéről beszél majd. A Szombathelyi Egy-
házmegyei Karitász 25 éves évfordulóját ezen a két napon ünnepli. A 
gyerekeket játszóház, ügyességi játékok, kézműves programok várják. 
A zenét kedvelők többek között Csiszér László és együttesét, St. Mar-
tint, valamint az Eucharistot hallgathatják meg. A rendezvény nagy-
koncertjét július 10-én Ákos adja, akit Szent Mártonhoz több szál is 
köt: fiát a szentről nevezte el, illetve a 10 évvel ezelőtti Még közelebb 
című albumán megjelent dal, az Ébredj alcíme Szent Márton köpenye, 
amelyet az akkor kórházban lévő kisfiának írt. A koncert után a labda-
rúgó Európa-bajnokság döntőjével zárul a Szent Márton Találkozó, a 
meccset a jelenlévők óriás kivetítőn követhetik végig. A programok 
ingyenes látogathatók. Részletes információk a júniusi Martinusban 
találhatók.  

Az esemény honlapja, ahol részletesen lehet tájékozódni az ünnep-
pel kapcsolatban: szentmarton.martinus.hu 

A népszerűsítő promóciós film:  
https://www.youtube.com/watch?v=tKqxFmOhYK4&feature=youtu.

be 
Az esemény Facebook oldala: 
https://www.facebook.com/szentmartontalalkozo/ 
A rendkívüli szentmisére plébániánk autóbuszt indít, amelyre a plé-

bánia hivatalban lehet jelentkezni a 2000 Ft-os útiköltség befizetésé-
vel. Az autóbusz reggel 7.30 órakor indul a plébániatemplomtól. 

Anyakönyvi hírek 
 

Keresztelés 

Luczi Anna Lujza: 2016. május 29. 
Simon Fábián: 2016. május 29. 

Osadczuk Nimród: 2016. május 29. 
Gerencsér Levente: 2016. május 29. 

Harang Levente: 2016. június 4. 
Harang Lili: 2016. június 4. 

Isten hozta közösségünk új tagjait! 

 

Temetés 

Kanti János Károly: 2016. május 31. 
Nyugodjék békében! 

 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 
A heti szentmisék rendje 
Június 6, hétfő, Szent Norbert püspök, 7 óra: Jószándékra 
Június 7, kedd, 18 óra: + Mária és + szülők 
Június 8, szerda, Prágai Szent Ágnes szűz 

9.15 óra: Kulcsár László temetési szentmiséje 
18 óra: + János 

Június 9, csütörtök, Szent Efrém diakónus és egyháztanító, 18 óra: 
+ Margit és családja 

Június 10, péntek, 18 óra: + Ferenc 
Június 11, szombat, Szent Barnabás apostol, 7 óra: + Margit 
Június 12, Évközi 11. vasárnap 

7 óra: + Szülők és testvérek 
8.30 óra (Bazita): + Horváth Rudolf férj, édesapa (+ 2. évf.) 
10 óra: + János és Teréz szülők 
18 óra: + Ida és János szülők 
 

 


