
szentmise után Zircre megyünk, ahol az apátsági templomot és könyv-
tárt fogjuk megtekinteni. A zarándoklat díja 3 900 Ft, amely tartalmaz-
za a belépőjegyek díját is. Jelentkezni a sekrestyében lehet a díj befi-
zetésével együtt.  

Májusban minden nap Szűzanya-ájtatosságot végzünk a szentmi-
sék előtt: reggel 6.40 órakor, este pedig 17.40 órakor. 

A jövő vasárnap a délelőtti szentmise keretében részesülnek 
katekumenjeink a beavató szentségekben. Egy katekumen a kereszt-
ség, a bérmálás és az Eucharisztia szentségét kapja, ketten az Eucha-
risztiát és a bérmálást, ketten pedig a bérmálást. Imádkozzunk értük 
és jelenlétünkkel támogassuk őket, amikor plébániai közösségünk 
teljes jogú és elkötelezett tagjává válnak! 

A Plébániai Karitász-csoport, a Zrínyi Miklós Gimnázium és a Pálóc-
zi Horváth Ádám AMI növendékei jótékonysági hangversenyt adnak 
templomunkban a kertvárosi nehéz sorsú családok megsegítésére 
május 25-én, jövő vasárnap 19 órától. Támogatói jegyek is vásárolha-
tók a karitász munkatársainál 200, illetve 500 forintos címletekben.  

A szentmiseszándékok előjegyzése a második félévre május 28-án, 
szerdán 16 órakor kezdődik a Plébánia Hivatalban.  

Jubiláns házasok találkozója lesz június 28-án a Székesegyházban. 
Az ezzel kapcsolatos tájékoztató a Plébániai Hírlevélben olvasható.  

A Martinus májusi, bérmálásról szóló száma 150 Ft-ért megvásárol-
ható az újságos asztalról. A Mária Rádió májusi programfüzetei felve-
hetők az újságos asztalról.  
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2014. május 18. 
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A képviselőtestület üléséről 
 
A kertvárosi egyházkö-

zség képviselőtestülete má-
jus 15-én tartotta legutóbbi 
ülését.  

Első napirendi pontként 
a tisztségviselők megválasz-
tására került sor. A képvise-
lők a testület világi elnöké-
nek Németh Lajost, jegyző-
nek Domján Józsefet, a 
gazdasági bizottság tagjai-
nak pedig Halász Sándort és Farkas Zoltánnét választották meg. 

Ezt követően a plébániatemplom felszentelésének 10. évfordulójá-
hoz kötődő eseménysorozat megszervezésének elindítása került meg-
tárgyalásra. A plébániatemplom felszentelésének napján, november 
28-án ünnepi püspöki szentmisére kerül sor. Ezt megelőzően azonban 
további módokon szeretnénk emlékezetessé tenni ezt a közösségünk 
számára olyan fontos évfordulót. Az évfordulóval kapcsolatos ügyek 
koordinálását Kocsis Zsuzsanna végzi. Ötleteket és javaslatokat szíve-
sen fogadunk plébániai közösségünk tagjaitól. 

Következő napirendi pontként Szeghy Csaba Tamás atya papszen-
telésével és újmiséjével kapcsolatos teendők kerültek megvitatásra. 
Mivel ez egész közösségünk számára nagy ünnep, a testület szeretné 
a közösség tagjait minél nagyobb számban az előkészületekbe be-
vonni. Mindenekelőtt fontos lenne, hogy mindkét eseményen nagy 



számban képviseljük plébániánkat, s imádsággal indíthassuk papi éle-
tének útjára Csaba atyát.  

Végezetül a plébániai felújítási munkák állásáról adott tájékoztatást 
Németh Lajos. A plébániai központban a plébánia hivatal elkészülte 
után a lelkipásztor lakásának kialakítása került sorra. Az épületben 
belső átalakítás nem történt, egyedül a központi fűtés kiépítésére ke-
rült sor. Kívülről a nyílászárók cseréjére, valamint a külső szigetelés 
elkészítésére és a tető cserepezésének cseréjére került sor. Néhány 
héten belül az épület használatra kész lesz. Ezt követően indul el a 
közösségi tér kialakítása, amely jelen pillanatban a lelkipásztor lakásá-
ul szolgál. Reményeink szerint a munkálatok a nyár végére befejeződ-
nek. Anyagi lehetőségeinket figyelembe véve valószínűnek tűnik, hogy 
egyes munkafolyamatok a jövő évben kerülnek kivitelezésre. A plébá-
niatemplom kapcsán tervek között szerepel, hogy a jubileumra a 
templom belső festését, valamint a torony lamelláinak festését elvé-
gezzük. Ezekkel kapcsolatban végleges döntés még nem született.  

A képviselőtestület következő ülésére június 10-én kerül sor. 
 
 
Anyakönyvi hírek 

 

Keresztelés 

Rákos Áron: 2014. május 11. 
Isten hozta közösségünk új tagját! 

 

Temetés 

Agg Györgyné Baungartner Rozália: 2014. május 14. 
Nyugodjék békében! 

 

Házasságkötés 

Dr. Kenyeres Balázs-Rózsás Alexandra: 2014. május 17. 
Isten éltesse az új házaspárt! 

 
 
 

Ferenc pápa Twitter-üzenete 
 
Keresztényként az a célunk, hogy egyre jobban hasonlóvá váljunk 

Jézushoz, aki életünk beteljesedésének tökéletes példáját jelenti. 
 

 
INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 
A heti szentmisék rendje: 
Május 19, hétfő, 7 óra: Püspök atya szándékára 
Május 20, kedd, Sienai Szent Bernardin áldozópap, 18 óra: + István 

és Mária szülők, és + László (+ 1. évf.) 
Május 21, szerda, Magellán Szent Kristóf áldozópap és társai vérta-

núk 
10.30 óra: Martinkovics Lajos temetési szentmiséje 
18 óra: + Gizella és Lajos szülők és Lajos fiuk 

Május 22, csütörtök, Szent Rita özvegy, 18 óra: + Piroska és György 
szülők 

Május 23, péntek, Boldog Apor Vilmos püspök és vértanú, 18 óra: + 
Édesanya és férj 

Május 24, szombat, Szűz Mária, a keresztények segítsége 7 óra: A 
Tóth és a Bedics család + tagjai 

Május 25, Húsvét 6. vasárnapja 
 8.30 óra (Bazita) 

10 óra: + Adél édesanya 
18 óra: + Jenő, szülők és nagyszülők 
 

Az elmúlt vasárnapi perselygyűjtés során Kertvárosban 156 390 Ft-
ot, Bazitán 6 000 Ft-ot adományoztak a testvérek, a hét során pedig 
további 100 000 Ft adomány érkezett. Így a gyűjtés végeredménye: 
262 390 Ft lett. Az összeget teljes egészében Csaba atya újmiséjének 
megszervezésére fordítjuk. Csaba atya papszentelésére autóbuszos 
zarándoklatot szervezünk június 20-án Veszprémbe. A szentelési 


