
Május 28, vasárnap, Urunk mennybemenetele 
7 óra: + Keresztszülők és + Éva 
8.30 óra (Bazita): Horváth Rudolf férj, édesapa (+ 3. évf.) 
10 óra: + Szülők, nagyszülők 
18 óra: + Erzsébet és Mária édesanya és nagymama 

Ma este Dankos Attila szabadtéri orgonakoncertet ad a Dísz téren 
19 órától. Nagy szeretettel várnak minden érdeklődőt.  

Ebben az évben is szentlélekváró kilencedet imádkozunk pünkösd 
ünnepére készülve. A kilenced május 26-án, pénteken kezdődik. A 
napi szakaszokat a szentmisék előtt 20 perccel imádkozzuk el. 

A jövő vasárnap a délelőtti szentmisére különleges módon is várjuk 
az óvodásokat és családtagjaikat.  

A jövő vasárnap délután rendkívüli családi délutánt tartunk, amely 
egyúttal a Házaspárokat erősítő párkapcsolati program záró rendez-
vénye is lesz. A rendezvényre a család minden tagját szeretettel vár-
juk.15.30 órától Éger Csaba pszichológus tart előadást Határőrök és 
határsértők a családban címmel. Az előadást zenés dicsősítés és ima-
óra a családokért követi. Az esti szentmise után, amelyen a házaspárok 
áldásban részesülhetnek, agapéra várjuk a résztvevőket. A délutáni 
előadás alatt gyerekfelügyeletet is biztosítunk, így a gyerekeket is vár-
juk az egész délután tartó rendezvényre. A szervezők hálásan fogad-
nak sütemény-felajánlást a rendezvényre, amelyet a vasárnap délelőtti 
szentmisék után a templomban lehet leadni. További részletek a Hírle-
vélben találhatók. 

Az Adoremus új számát a sekrestyében vehetik át az előfizetők.  
 

Honlap 
 

 

Facebook 
 

 

Hírlevél 
 

 

Imacsoport 
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Plébániai Hírlevél  
 

2017. május 21. 
Húsvét 6. vasárnapja 

 
 

 

 
 
 
 
Családi délután 
 
A jövő vasárnap, május 28-án, rendkívüli családi délutánt tartunk, 

amely egyúttal a Házaspárokat erősítő párkapcsolati program záró 
rendezvénye is lesz. A rendezvényre a család minden tagját szeretettel 
várjuk. A gyerekek számára is biztosítunk programokat a felnőtteknek 
szóló előadás alatt is.  

15.30 órától Éger Csaba pszichológus tart előadást Határőrök és 
határsértők a családban, avagy miért kellenek a határok az élhető 
mindennapokhoz címmel. Az előadást zenés dicsősítés és a családo-
kért végzett imádság követi. Az esti szentmisében a jelenlevő házas-
párok áldásban részesülhetnek. A szentmise után pedig szeretetven-
dégségre várunk mindenkit. 

A délutáni előadás alatt gyerekfelügyeletet is biztosítunk, így a gye-
rekeket is várjuk az egész délután tartó rendezvényre. A szervezők 
hálásan fogadnak sütemény-felajánlást a rendezvényre, amelyet a 
vasárnap délelőtti szentmisék után a templomban lehet leadni.  

Szeretettel várjuk plébániánk családjainak minden tagját a közös 
délutáni együttlétre! 

Továbbra is ajánljuk a Testvérek figyelmébe a programhoz kötődő 
ötféle színes szórólapot, amely tetszőleges példányszámban ingyene-
sen elvihető az újságos asztalról. Kérjük a testvérek segítségét, hogy a 
szórólapok azokhoz a házaspárokhoz is eljuthassanak, akik nem tuják 
azokat a templomban felvenni! 

 



 

 
 
 
 

Tömegtájékoztatási világnap 
 

A mai vasárnap a tömegtájékoztatás 51. világnapja is. Ferenc pápa 
minden évben üzenettel fordul ilyenkor a hívőkhöz és a média dolgo-
zóihoz. Az idei üzenet mottója: „Ne félj hát, mert veled vagyok!” (Iz 
43,5) – A reményt és a bizalmat kommunikálni korunkban.  

A Szentatya üzenete teljes egészében elolvasható honlapunkon.  
 

 

Anyakönyvi hírek 
 

Keresztelés 

Kiss Zoé Kitti: 2017. május 14. 
Horváth Bence: 2017. május 20. 

Isten hozta közösségünk új tagjait! 

 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 
A heti szentmisék rendje  
Május 22, hétfő, Szent Rita szerzetesnő, 7 óra: Püspök atya szándé-

kára 
Május 23, kedd, Boldog Apor Vilmos püspök és vértanú, 18 óra: + 

Mária és Sándor szülők, + családtagok, Sándor testvér, György 
Május 24, szerda, Szűz Mária, Keresztények Segítsége, 18 óra: + 

Irén és Imre 
Május 25, csütörtök, Tiszteletreméltó Szent Béda áldozópap és 

egyháztanító; Szent VII. Gergely pápa; Pazzi Szent Mária Magdolna 
szűz, 18 óra: + Zoltán édesapa és nagyszülők 

Május 26, péntek, Néri Szent Fülöp áldozópap, 18 óra: + Rózsa 
Május 27, szombat, Canterbury Szent Ágoston püspök, 7 óra: Püs-

pök atya szándékára 


