
Az elmúlt vasárnap az altemplomban készülő mozaik céljára 78 265 
Ft-ot adományoztak a Testvérek. Köszönjük szépen! 

Honlap, június 13-án fatimai esténket Balasi István atya, gércei plé-
bános vezeti. 16 órától a fatimai rózsafüzért imádkozzuk, 17 órakor 
szentségimádási óra, 18 órától pedig szentmise és körmenet lesz. 
Nagy szeretettel várunk mindenkit! A fatimai este miatt hétfőn reggel 
nincs szentmise. 

Június 18-án, szombaton lesz Szombathelyen a pap- és diakónus 
szentelés. Püspök atya Takács András szentgotthárdi diakónust szen-
teli pappá, Kaszás Csaba akolitust pedig a Mária Magdolna Plébániá-
ról, diakónussá. Imádkozzunk buzgón a szentelés előtt állókért! 

Jótékonysági hangversenyt ad a plébániai Karitász javára a Liszt Fe-
renc Iskola Régi Diákok kórusa jövő szombaton, június 18-án 19 óra-
kor. A belépés a koncertre ingyenes, adományokat lehet majd jóté-
kony célra felajánlani. További részletek a hirdetőbálán találhatók. 

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

Július 9-én lesz Szombathelyen a Szent Márton Jubileumi Év köz-
ponti rendezvénye. A délelőtti szentmisére autóbuszt indítunk, amely-
re a plébánia hivatalban lehet jelentkezni.  

Már lehet jelentkezni az ősszel induló képzéseinkre is: a középisko-
lások bérmálási felkészítőjére, a katekumenátusra, valamint a középis-
kolás hittanra. Információs és jelentkezési lapok a sekrestyében és a 
hivatalban kérhetők. 
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Az öröm 10 parancsolata 
 
Közhely, de 

“ebben a mai 
világban” nagyon 
sokat panaszko-
dunk, sok olyan 
esemény történik 
körülöttünk, vagy 
rosszabb esetben 
velünk, ami tényleg szomorú. Fontos, hogy ezeken felül tudjunk kere-
kedni, és keresztényi örömmel éljük hétköznapjainkat! Mi Gasbon 
Courbis receptje? 

1. Minden reggel hűségesen kérd Istentől az örömöt. 
2. Mosolyogj, és tanúsíts nyugalmat kellemetlen helyzetben is. 
3. Szívből ismételgesd: “Isten, aki szeret engem, mindig  jelen van.” 
4. Szüntelenül törekedj arra, hogy az embereknek csak a jó oldalát 

lásd. 
5. Könyörtelenül űzd el magadtól a szomorúságot. 
6. Kerüld a panaszkodást és a kritikát, mert ezeknél semmi sem 

nyomasztóbb. 
7. Munkádat örömmel és vidáman végezd. 
8. A látogatókat mindig szívesen, jóindulattal fogadd. 
9. A szenvedőket vigasztald, magadról felejtkezzél el. 



10. Ha mindenütt az örömet terjeszted, biztos lehetsz abban, hogy 
magad is rátalálsz. 

Gasbon Courbis – 777blog.hu 

 
 
Gera: Istennek köszönhetek mindent 
 

A franciaországi labdarú-
gó Európa Bajnokság előtt 
már a fél kontinens lázban 
ég. Hosszú évtizedek után a 
magyar válogatott részvéte-
lével rendeznek nagy tornát, 
amelyre nem lehet nem 
odafigyelni. Publikál is a 
témában mindenki, még 
egyházi berkekben is, sőt, 
van olyan plébánia, amely 
közös meccsnézésekre invi-

tálja híveit. Az egyik legolvasottabb magyar napilap online kiadása 
pedig interjút készített a nemzeti tizenegy meghatározó tagjával, Gera 
Zoltánnal. 

A rövid interjúban Gera elmondta, nem fél a kihívástól, az EB ha-
talmas élmény lesz és akár még a csoportból való továbbjutás is sike-
rülhet a válogatott számára. Sietve tesszük hozzá: ez a nagy álmunk 
nekünk is, a fiúkat hősként ünnepelné az ország, ha ez megtörténne. 

Az interjú legfontosabb eleme azonban az, amikor a szakújságíró 
rákérdez: pályafutása alatt vajon a Birminghamnek, vagy Londonnak 
köszönheti a legtöbbet? Mire a válogatott labdarúgó így válaszol: 

Istennek köszönök mindent. A vele való személyes közösségem a 
legfontosabb az életemben. 

És ez a két mondat igazán ragyogó. Példaértékű. 
No, nézzük a meccseket, keddtől pedig Isten segítse a magyar fiú-

kat!  
777.blog.hu 

Anyakönyvi hírek 
 

Keresztelés 

Fekete Olivér: 2016. június 5. 
Hosszu Marcell: 2016. június 5. 

Isten hozta közösségünk új tagjait! 

 

Temetés 

Péter Árpádné Pete Magdolna: 2016. június 7. 
Kulcsár László: 2016. június 8. 

Szabó Jánosné Mizda Valéria: 2016. június 9. 
Nyugodjanak békében! 

 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 
A heti szentmisék rendje 
Június 13, hétfő, Páduai Szent Antal áldozópap és egyháztanító  

13.30 óra: Mészáros Attila Sándor temetési szentmiséje 
18 óra: + József édesapa 

Június 14, kedd, 18 óra: Püspök atya szándékára 
Június 15, szerda, Árpád-házi Boldog Jolán szerzetesnő, 18 óra: + 

Keresztszülők 
Június 16, csütörtök, Szent Márton püspök ereklyéinek átvitele, 18 

óra: + Nagyszülők 
Június 17, péntek, 18 óra: + Gyula férj és lánya Györgyi 
Június 18, szombat, 7 óra: + Edit 
Június 19, Évközi 12. vasárnap 

7 óra: + Géza, Mária és Katalin 
8.30 óra (Bazita): Püspök atya szándékára 
10 óra: + István és Mária szülők, + László és élő családtagok 
18 óra: + Erzsébet keresztanya 

 


