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

Rendkívüli Karitász-gyűlés lesz holnap, május 26-án, hétfőn este 18 
órakor a templomban. 

Szentségimádás és közbenjáró imádság lesz kedden, május 27-én a 
szentmise után. 

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

Pünkösdre készülve közös kilencedet kezdünk május 30-án, pénte-
ken, amelynek napi szakaszait a szentmisék előtt imádkozzuk el. A 
kilencedhez szükséges Szentlélek-imafüzet 200 Ft-ért vásárolható meg 
az újságos asztalról.  

A képviselőtestületi zarándoklat május 31-én, szombaton lesz. A 
képviselők 8 órakor találkoznak a templom előtt.  

Még lehet jelentkezni veszprémi zarándoklatunkra, amely június 
20-án, pénteken lesz. Délelőtt Szeghy Csaba atya papszentelésén ve-
szünk részt a Bazilikában, délután pedig a zirci apátsági templomot és 
könyvtárt látogatjuk meg. A zarándoklat díja 3 900 Ft, jelentkezni a 
sekrestyében lehet.  

A plébániai alapítási püspöki szentmiséről még két DVD megvásá-
rolható a sekrestyében 800 forintért.  

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

Az Adoremus júniusi számát előfizetői átvehetik a sekrestyében.  
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A szentmiseszándék 
 
Május 28-tól lehet előjegyeztetni szentmiseszándékokat a 2. félév-

re. Éppen ezért talán nem haszontalan feleleveníteni azt, amit a 
szentmiseszándék jelent. 

Minden szentmise Jézus Krisztus keresztáldozatának megjelenítése. 
Az ő egyetlen áldozata nem megismétlődik, hanem a kétezer évvel 
ezelőtti áldozat válik jelenvalóvá. Ez az áldozat szerezte meg minden 
kor minden embere számára az üdvösséget. Krisztus keresztáldozata 
végtelen értékű, annak kegyelmei soha nem fogynak el Isten és ember 
közös története során. A szentmise felajánlásával arra kérjük Jézust, 
hogy az ő tökéletes áldozatának érdeméből részesítse azokat az em-
bereket, ill. szándékokat is, amelyek fontosak nekünk. Vagyis minden 
szentmisét minden jelenlevő felajánlhat bármilyen saját szándékra.  

Az a szándék, amelyet a szentmisék kezdetén hangosan elmond a 
szentmisét bemutató lelkipásztor, nem más, mint az a szándék, amely-
re ő személyesen ajánlja fel a szentmisét. Ettől persze a többi jelenlevő 
még a saját szándékaira is felajánlhatja azt. Mégis szép és kifejező, ha 
a liturgikus közösség tagjai legalább néhány fohász erejéig kapcso-
lódnak ahhoz a szándékhoz, amely közösségük egy tagjának nagyon 
fontos. A szentmisék előjegyzése során tehát közösségünk tagjai 
imádságot kérnek, amelyhez ősi hagyományt követve felajánlást is 
tesznek közösségük javára. 

A szentmiseszándékok megfogalmazása rendszerint meghatározott 
sémákat követ. Leginkább elhunyt családtagjainkért ajánljuk fel őket, 
megemlítve az elhunyt nevét (általában keresztnevét), s esetleg a ro-
konság fokát (édesanya, édesapa, férj, feleség, gyermek, nagyszülő, 



keresztszülő). Ezektől különböző esetekben rendszerint az elhunyt 
keresztnevét említjük meg, a kapcsolat fokát már nem. Ha több sze-
mélyért ajánljuk fel a szentmisét, össze is vonhatjuk a szándékokat, 
hiszen ők földi életükben is egy családhoz tartoztak. Így imádkozha-
tunk pl. a Kiss és a Kovács család elhunyt tagjaiért.  

Szentmisét azonban nem csupán a meghaltakért lehet mondatni, 
hanem egyéb szándékokra is. Ebben az esetben általában csak annyit 
jegyzünk fel, hogy jószándékra vagy hálából, esetleg egy szent tiszte-
letére vagy a tisztítóhelyen szenvedők javára mondatjuk a szentmisét. 
Így elkerüljük azt, hogy a hagyományostól eltérő szentmiseszándékok 
eltereljék a figyelmet a liturgikus cselekvés lényegéről.  

Ne feledjük azonban, hogy az általunk mondatott szentmisén áhí-
tatos lélekkel részt is vegyünk, s azon szentáldozáshoz is járuljunk, 
hogy annak kegyelmi gyümölcseiben elhunyt szeretteinkkel együtt mi 
magunk is részesülhessünk.  

 
Anyakönyvi hírek 

 

Temetés 

Martinkovics Lajos: 2014. május 21. 
Jónás Zsigmondné Sóvári Julianna: 2014. május 22. 

Farkas Jenő: 2014. május 22. 
Nyugodjanak békében! 

 

Elsőáldozás – 2014. május 18. 

Czupók Fruzsina 
Cselesznik Dóra Margit 

Hegyi Domonkos 
Karamán Eszter 

Nagy Martin 
Palkovics Nóra 
Rakos Gergő 

Szigetvári Sára 
Szilágyi Lilian Franciska 

Tóth Dorina Patrícia 

Török Dorka 
Török Gréta 

Török Jázmin 
Végh Vivien 

 

Bérmálás – 2014. május 18. 

Czaga András 
Dely Virág Anna 

László Dávid 
Marx János 

Marx Pál Fülöp  
Marx Tamás 

Tompa Márton 
Vincze Virág 

 
INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
A heti szentmisék rendje: 
Május 26, hétfő, Néri Szent Fülöp áldozópap, 7 óra: Püspök atya 

szándékára 
Május 27, kedd, Canterbury Szent Ágoston püspök 

8 óra: + Farkas Jenő temetési szentmiséje 
18 óra: + Mária és Erzsébet édesanya és nagymama 

Május 28, szerda, 18 óra: + Zoltán édesapa és nagyszülők 
Május 29, csütörtök, 18 óra: + Nándor és Rozália szülők és a család 

elhunyt tagjai 
Május 30, péntek, Szent István király ereklyéinek átvitele, 18 óra: + 

Szülők és hozzátartozók 
Május 31, szombat, 7 óra: Hálából a Szűzanya tiszteletére  
Június 1, vasárnap, Urunk menybemenetele 
 8.30 óra (Bazita) 

10 óra: + Mária és szülők 
18 óra: + Szülők 

Ma este a szentmise után lesz a Karitász jótékonysági hangverse-
nye, amelyre mindenkit szeretettel várunk. Támogatói jegyet a Karitász 
munkatársainál lehet vásárolni 200, illetve 500 forintos címetekben. 


