Plébániai Hírlevél

Május 14, Húsvét 5. vasárnapja
7 óra: + Sándor édesapa
8.30 óra (Bazita): Garami Józsefné édesanya és Geiger család
10 óra: + Szülők, testvérek és hozzátartozók
18 óra: + Gyula és Karolina szülők, élő és + hozzátartozók
Május a Szűzanyának szentelt hónap. Minden esti szentmise előtt
17.40 órától májusi ájtatosságot végzünk. A jövő vasárnap az esti
szentmise előtt 17 órától Akathisztosszal köszöntjük az égi édesanyát,
amely a keleti rítus szerinti Mária-köszöntő.
Egynapos zarándoklatainkra még lehet jelentkezni a plébánia hivatalban: május 13-án Szombathelyen, a Fatimai Szűz templomban lesz
fatimai esténk az egyházmegyei Fatima-napon, május 20-án pedig
szintén Szombathelyen az édesanyák országos Szent Mónika találkozója lesz.
A május 13-i, szombathelyi zarándokok 13.15 órakor indulnak a
plébániatemplomtól. A zarándoklat miatt plébániánkon ezen a napon
nincs fatimai este, hanem reggel 7 órakor van a szokásos szombati
szentmise.
Uzsalyné Dr.Pécsi Rita neveléskutató tart előadást a Szent Család
Óvodában május 16-án, kedden 17 órakor. Az előadás címe: A nevelés, önnevelés mindenkor elsajátítható és alkalmazható eszköztára az
önbizalom fejlesztése.
Megérkezett az Örömhír legfrissebb száma, valamint megjelent a
Martinus májusi száma is.
Honlap

Facebook

Hírlevél

Imacsoport
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2017. május 7.
Húsvét 4. vasárnapja

Vasárnaponként és szerdánként 16.30-kor van szentmise a kórházkápolnában, amely az MRI vizsgáló várótermén keresztül közelíthető
meg.
Májusban minden alkalommal mise előtt 16.00-kor májusi litániát
és az irgalmasság rózsafüzérét imádkozzuk.
A kápolnába napközben is be lehet térni imádkozni.
Pózván, a külső kórházban is van havonta egy szentmise, mégpedig a pszichiátria tornatermében az adott hónap negyedik csütörtökén
15.30-kor. A legközelebbi alkalom május 25.
A kórházlelkészség telefonszáma: +36-30/211-93-59.

Új könyv Fatimáról
A „Mária-jelenések, a pápa – és az emberiség jövője” alcímű kötet a
Magyar Nyugat Könyvkiadó gondozásában jelent meg a fatimai jelenések 100. évfordulójára. A fordítás alapjául szolgáló eredeti kiadáshoz Kurt Koch bíboros, a Keresztény Egység Előmozdítása Pápai Tanácsának elnöke írt utószót.
A fatimai jelenésekről mind ez idáig nem jelent meg összefoglaló
jellegű kötet magyar nyelven. Ezt a hiányt pótolja Michael Hesemann
Fatima titkai című könyvének magyar kiadása.

A német történész és újságíró, Michael
Hesemann nemzetközileg ismert munkásságának egyik legidőszerűbb kötetét veheti
kézbe az olvasó.
2017-ben ünnepeljük a fatimai jelenések
100. évfordulóját. 1917. május 13-án a Szűzanya megjelent három pásztorgyermeknek a
portugáliai Fatimában; az első jelenést további öt alkalom követte.
magyarkurir.hu

amelynek határozati javaslatot kell tennie a pápa számára – tette hozzá. Az esztergom-budapesti érsek úgy látja, a hagyományos engesztelő zarándoklat ma is eleven, de nemzedékváltás történt: sok iskolás,
fiatal vesz részt az eseményen. “Ez azt jelenti, hogy tovább lehet adni a
következő nemzedéknek annak az értéknek a lényegét, amit Mindszenty bíboros képviselt”
“Mindszenty bíboros nagyon szerette az Istent, az egyházát és a
hazáját. Ennek az új útjait, a mai tartalmát keressük újra és újra, ezt
akarjuk megfogalmazni” – mondta Erdő Péter.
777blog.hu

Anyakönyvi hírek
Már a vatikáni kongregációnál van a javaslat Minszenty bíboros boldoggá avatására
Már az illetékes vatikáni kongregációnál van hivatalosan is az írásbeli összefoglalás és a javaslat, vagyis az úgynevezett pozíció Mindszenty József boldoggá avatására –
mondta Erdő Péter bíboros, prímás
a Kossuth rádió 180 perc című műsorában péntek reggel sugárzott
interjúban.
Az esztergom-budapesti érsek
azzal összefüggésben beszélt az
eljárásról, hogy a bíboros, hercegprímás halálának évfordulóján,
szombaton tartják Esztergomban a
hagyományos engesztelő zarándoklatot Magyarországért.
Közölte: halad Mindszenty József boldoggá avatási eljárása, újabb
dokumentációt is benyújtottak hozzá kapcsolódó csodálatos gyógyulásról. A jövő évre kitűzték továbbá a teológus bizottság vizsgálatát,

Temetés
Horváth Géza: 2017. május 2.
Nyugodjék békében!

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje
Május 8, hétfő, 7 óra: + Mária édesanya, nagymama
Május 9, kedd, 18 óra: + Mihály, Vendel és Cecília
Május 10, szerda, 18 óra: + Ferenc
Május 11, csütörtök, Boldog Salkaházi Sára szűz és vértanú, 18 óra:
+ Ármin, Magdolna és József szülők és nagyszülők
Május 12, péntek, Szent Néreusz és Szent Achilleusz vértanúk;
Szent Pongrác vértanú
10.30 óra: Verbovszky László temetési szentmiséje
18 óra: + József és szülei
Május 13, szombat, A Fatimai Boldogságos Szűz Mária, 7 óra: + Ervin, Zoltán és + családtagok

