
Ma az esti szentmisében Lendvai Zoltán atya, Zalaegerszegről 
származó lelkipásztor mutat be ezüstmisét templomunkban pappá 
szentelésének 25. évfordulóján. A rendkívüli ünnepre különleges buz-
gósággal várjuk a Testvéreket, hogy együtt köszönhessük meg Zoltán 
atya papi szolgálatát! 

Július és augusztus hónapban a nyári kánikula miatt minden hét-
köznapi szentmise reggel 7 órakor lesz, amelyek után elimádkozzuk a 
zsolozsmát is. Ebben a két hónapban néhány kivételtől eltekintve hét-
köznaponként nem lesznek este szentmisék. A szentmisék vasárnapi 
rendjében nincs változás. 

Szentségimádási órát tartunk a lelkipásztorokért és papi hivatáso-
kért elsőcsütörtökön, július 7-én a reggeli szentmise után. 

A Szent Márton Jubileumi Év központi rendezvénye a következő 
hétvégén lesz Szombathelyen. A részletes információk a hirdetőtáblán, 
valamint a Martinusban találhatók.  

A Plébánia Karitász csoportja tisztelettel köszöni a kedves híveknek 
a jótékonysági hangversenyen való részvételüket. Az összegyűlt ado-
mányok összege 123 600 Ft, amelyből a plébániánkhoz tartozó krízis-
helyzetben levő családokat segítik. 

Újra várjuk azon évek vagy évtizedek óta együtt élő párok jelentke-
zését, akik a nyári időszakot kihasználva szeretnének szentségi házas-
ságot kötni. Információs lap a hivatalban és a sekrestyében kérhető.  

A Martinus júliusi száma az újságos asztalról vásárolható meg. Eb-
ben a számban Püspök atya tíz éves szolgálatára tekintünk vissza, s az 
új püspök kinevezéséig eltelő idő történéseiről is olvashatnak. 
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Hétköznapi szentmisék reggel 7 órakor 
 
A hétköznap szentmisére járók véle-

ményét figyelembe véve a tavalyi próba 
után idén nyáron júliusban és augusztus-
ban hétfőtől szombatig reggel 7 órakor 
lesznek a szentmisék. A nagy nyári káni-
kula rendkívül forróvá teszi templomun-
kat is, így a szertartásokon való részvétel 
komoly fizikai megerőltetést jelenthet a 
szervezetnek, főleg amennyiben az más 
gyengeséggel vagy betegséggel küzd. A 
Testvérek véleményét is meghallgatva ezért tesszük a hétköznapi 
szentmiséket reggelre, így még viszonylag friss időben tudunk a 
szentmisén részt venni. Remélhetőleg így azok sem lesznek kénytele-
nek távol maradni a templomtól, akik egyébként az esti melegben 
nem tudnának eljönni.  

Júliusban és augusztusban így egy-két kivételes esettől eltekintve 
esténként nem lesznek szentmisék. A vasárnapi szentmisék rendjében 
pedig egyáltalán nincs változás.  

A nyári melegben fokozottan figyeljünk egymásra, s kérjük, bátran 
vegyék igénybe munkatársaink segítségét akár rosszullét esetén, akár 
ha csak egy kis frissítő vízre van valakinek szüksége.  

 
 



A Karitász köszönete 
 
A Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia 

Karitász csoportja tisztelettel megköszöni a 
kedves híveknek a jótékonysági hangverse-
nyen való részvételüket, amelyen a Liszt 
Iskola Régi Diákok Kórusa lépett fel temp-
lomunkban Vas Erna fuvola-, Vízvári Boglár-
ka ének- és Pánczél Kristóf orgonaművész 
közreműködésével június 18-án. 

Külön köszönet illeti Ladvenicza Éva kar-
vezetőt, zeneiskolai tanárt, aki a rendez-
vényt megszervezte. Az adományok összege 
123 600 Ft, amelyből a plébániánkhoz tarto-
zó krízishelyzetben levő családokat segítjük. 

Hálásak vagyunk a koncerten fellépőknek színvonalas éneklésükért 
és hangszerjátékaikért, az adakozóknak pedig nagylelkű adományai-
kért. 

 
 
Ima 
 
Uram, adj türelmet, 
hogy elfogadjam,  
amin nem tudok változtatni. 
Adj bátorságot, 
hogy megváltoztassam, amit lehet. 
És adj bölcsességet, 
hogy a kettő között különbséget tudjak tenni. 
 
 
Anyakönyvi hírek 

 

Keresztelés 

Polyák Olivér: 2016. június 26. 

Tóth Liza: 2016. június 26. 
Isten hozta közösségünk új tagjait! 

 

Házasságkötés 

Stéger Domonkos Vencel – Tótmárton Ágnes: 2016. július 2. 
Isten éltesse az új házaspárt! 

 

Temetés 

Hóbor Mária Gizella: 2016. június 28. 
Nyugodjék békében! 

 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 
A heti szentmisék rendje  
Július 4, hétfő, Portugáliai Szent Erzsébet, 7 óra: Jószándékra 
Július 5, kedd, Zaccaria Szent Antal Mária áldozópap  
 7 óra: + Ferenc férj és édesapa 

10.30 óra: Büki István temetési szentmiséje 
Július 6, szerda, Goretti Szent Mária szűz és vértanú, 7 óra: + Géza 

férj és édesapa 
Július 7, csütörtök, 7 óra: + István férj, édesapa, nagyapa 
Július 8, péntek, 7 óra: Püspök atya szándékára 
Július 9, szombat, Szent Zhao Rong Ágoston áldozópap és társai 

kínai vértanúk, 7 óra 
Július 10, Évközi 15. vasárnap 

7 óra 
8.30 óra (Bazita): + Hordós szülők 
10 óra: + Mária és Sándor szülők 
18 óra: + Ferenc 
 

A mai vasárnap a Szentatya apostoli munkájának támogatására 
gyűjtjük a Péter-filléreket. 

 


