
10 óra: + Lajos férj, édesapa és Anna és József szülők, nagyszü-
lők 

18 óra: + István férj, édesapa, nagyapa 
Az elmúlt vasárnap a Szentatya apostoli munkájának támogatására 

Kertvárosban 105.950-Ft-ot, Bazitán pedig 5.375 Ft-ot adományoztak 
a Testvérek. Köszönjük szépen! 

Fatimai estét tartunk július 13-án, szerdán, amelyet Kovács Ferenc 
celldömölki káplán atya vezet majd. 16 órakor a fatimai rózsafüzért 
imádkozzuk, 17 órakor szentségimádási óra, 18 órakor pedig szentmi-
se kezdődik. Szeretettel várunk mindenkit. Ezen a napon reggel nincs 
szentmise. 

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. 

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.  

Továbbra is lehet szentmiseszándékokat előjegyeztetni a hivatalban 
és a sekrestyében. 

A Martinus júliusi száma az újságos asztalról vásárolható meg. 
Megjelent plébániánk magazinjának, az Örömhírnek különleges szá-
ma, amelyben közösségünk tíz tagjának tanúságtételét olvashatják el. 
A kiadványok az újságos asztalról vásárolhatók meg. 
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Plébániai Hírlevél  
 

2016. július 10. 
Évközi 15. vasárnap 

 
 

 

 
 
 
 
Megjelent az új Örömhír 
 
Megjelent plébániai magazinunknak, az Örömhírnek új, nyári szá-

ma. Ez a lapszám 16 oldalas, vagyis még egyszer annyi olvasnivaló 
található benne, mint máskor. A tartalma is eltér a jól megszokottól, 
ezért nagy büszkeséggel és örömmel ajánljuk a Testvérek figyelmébe. 

A kiadványban plébániai közösségünk tíz tagja vall hitéről, lelki éle-
téről és a plébániai közösséghez tartozásáról. Az őszinte írások azt a 
célt szolgálják, hogy megmutassanak néhányat azon arcok közül, aki-
ket rendszeresen látunk a templomban, de akikről talán sok dolgot 
nem tudunk. Ezen írások segítségével betekintést engednek lelki éle-
tükbe és Istennel való kapcsolatukba.  

Nagyon hálásak vagyunk a szerzőknek, hogy vállalták ezt a nem 
könnyű feladatot, s nevüket és arcukat adták ehhez a kezdeménye-
zéshez. Legyenek ők példák, hogy hitünk tényleg nem maradhat ma-
gánügy, és hogy mennyire szükséges az, hogy merjük vállalni minden-
féle helyzetben. 

 
 
Top 5 motiváló idézet, hogy soha semmit ne adj fel 
 
Gyakran érezzük úgy, hogy kicsit belefáradunk a mindennapokba, 

feladjuk céljainkat. Az alábbi idézetek segíthetnek, hogy újra motivál-
tan tegyük dolgainkat, azonban ezek mellé még a hit is nagyon jól 
jöhet. 



1. Paulo Coelho: Álmodj, amit csak akarsz, menj, ahova szeretnél, 
légy az, aki szeretnél, mert csak egy életed van, s csak egy lehe-
tőséged, hogy olyan dolgokat csinálj, amit szeretnél! 

2. H. Jackson Brown: Amikor azt mondod: “Feladom!”, gondolj ar-
ra, hogy ilyenkor másvalaki azt mondja: “Egek, micsoda lehető-
ség!” 

3. Muhammad Ali: A lehetetlen csupán egy nagy szó, amellyel a 
kis emberek dobálóznak, mert számukra könnyebb egy készen 
kapott világban élni, mint felfedezni magukban az erőt a változ-
tatásra. A lehetetlen nem tény. Hanem vélemény. A lehetetlen 
nem kinyilvánítás. Hanem kihívás. A lehetetlen lehetőség. A le-
hetetlen múló pillanat. A lehetetlen nem létezik. 

4. Dave Weinbaum: A legfontosabb, amit a győzelemből megta-
nulhatunk, hogy képesek vagyunk rá. 

5. Benjamin McLane Spock: Bízzál magadban. Többet tudsz, mint 
hinnéd.       777blog.hu 

 
A terroristák célkeresztjében állnak a keresztények a Sínai-

félszigeten  
 

Június 6-án meggyilkoltak egy kopt ortodox szerzetesnővért a Kai-
rót és Alexandriát összekötő úton; június 30-án megölték Rafael 
Mussza kopt papot, aki ugyanazon a plébánián szolgált, ahol paptár-
sával három évvel ezelőtt végeztek az iszlamisták. 

Asnathia nővér a Szalmanija település közelében fekvő Mar Girgisz 
El Khatatba-monostorba (khatatbai Mar Girgisz-monostor) igyekezett 
két társával együtt, amikor autójukat lövések érték. A szerzetesnővér 
azonnal meghalt, két társa sértetlen maradt. Egyelőre nem tisztázott, 
miért lőttek rájuk.  

Június 30-án meggyilkolták Rafael Mussza kopt papot, aki a Sínai-
félsziget északi részén fekvő Al-Arís Szent György-templomában szol-
gált. A reggeli imádság után vitte szerelőhöz az autóját, amikor rálőt-
tek. Az ISIS vállalta magára a gyilkosságot. Mussza 46 éves volt, két 
gyermek édesapja. 2012-ben kezdte meg szolgálatát ezen a plébánián 
egy másik pappal, Mina Abuddal együtt. Paptársát nem sokkal szolgá-

latuk megkezdése után, 2013-ban gyilkolták meg, a Morszi elnök 
megbuktatását követő zavargások során. 

A kopt keresztény közösség sokat remél el-Sziszi elnöktől, aki kará-
csonykor már két alkalommal ellátogatott a Szent Márk-templomba. 
Bíznak a kairói Al-Azhar teológiai egyetemben is, amely fellép a Korán 
radikális értelmezése ellen. Reménykednek egy új törvénytervezetben, 
amely elhárítaná az akadályokat az új templomok építése elől.  

magyarkurir.hu 

 
Anyakönyvi hírek 

 

Keresztelés 

Ferencz Máté: 2016. július 3. 
Isten hozta közösségünk új tagját! 

 

Házasságkötés 

Vörös Ádám – Gábor Tímea: 2016. július 9. 
Béres Norbert – Tóth Gabriella: 2016. július 9. 

Isten éltesse az új házaspárokat! 

 

Temetés 

Büki István: 2016. július 5. 
Nyugodjék békében! 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
A heti szentmisék rendje  
Július 11, hétfő, Szent Benedek apát, 7 óra: Püspök atya szándékára 
Július 12, kedd, 7 óra: + Eleonóra, Ilona és László 
Július 13, szerda, Szent Henrik, 18 óra: Jószándékra 
Július 14, csütörtök, Lellisi Szent Kamill áldozópap, 7 óra 
Július 15, péntek, Szent Bonaventura püspök és egyháztanító, 7 óra 
Július 16, szombat, Kármel-hegyi Boldogasszony, 7 óra 
Július 17, Évközi 16. vasárnap 

7 óra: + Lajos 
8.30 óra (Bazita): Püspök atya szándékára 


