Június 8, vasárnap, Pünkösdvasárnap
8.30 óra (Bazita) + Rózsás szülők, Sándor, Rozália és Ferenc
10 óra: + Anna és Ferenc szülők
18 óra: + Ferenc
A héten a szentmisék előtt Szentlélekváró kilencedet végzünk Pünkösdre készülve. A kilencedhez szükséges Szentlélek-imafüzet 200 Ftért vásárolható meg az újságos asztalról.
Június 5-én lesz a hónap első csütörtöke. 17 órától szentségimádási
órát végzünk a lelkipásztorokért és papi hivatásokért.
Konkoly István nyugalmazott püspök atya gyémántmiséje lesz a
Székesegyházban június 7-én, szombaton 10 órától, melyre szeretettel
várnak mindenkit.
Még lehet szentmiseszándékokat előjegyeztetni a 2. félévre a plébánia hivatalban vagy szentmisék után a sekrestyében.
Még lehet jelentkezni veszprémi zarándoklatunkra, amely június
20-án, pénteken lesz. Délelőtt Szeghy Csaba atya papszentelésén veszünk 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 megvásárolható a sekrestyében 800 forintért.
Jubiláns házasok találkozója lesz június 28-án a Székesegyházban.
Az ezzel kapcsolatos tájékoztató honlapunkon olvasható. Jelentkezni
június 12-ig lehet a plébánián.
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Veszélyzóna közelít: a nyár
Június elején már belátható közelségbe kerül a nyár, amely az iskolai szünet és a szabadság ideje. Mindenki vágyakozik egy kis pihenésre
és kikapcsolódásra, s az egész éves megfeszített munka után a testnek
és a léleknek egyaránt fontos, hogy lehetőséget kapjon a felüdülésre
és a töltekezésre.
A nyár azonban minden pozitív hozadékéval együtt komoly veszélyeke is rejt magában, s nem szabad tagadnunk, hogy ezek a veszélyek mindenekelőtt az ember lelki-szellemi valóságát érintik. A lazább életritmus ugyanis könnyedén azt sugallja, hogy ilyenkor a lelki
élet területén is nyári állapotba vonulhatunk, s az évközbeni állapotot
egy kicsit fellazíthatjuk.
Arra sokszor nem gondolunk azonban, hogy a kísértő nem megy
nyári szabadságra, sőt éppen ilyenkor igyekszik kihasználni a kínálkozó alkalmat, hogy azokat, akiknek kapcsolata a nyár során amúgy is
meglazult a Teremtővel könnyedén tovább taszítsa az eltávolodás
útján. Ne feledjük, hogy a bűn ellen a nyáron is védekeznünk kell, s
lelkünknek nyáron is ugyanúgy szüksége van az erősítőéltetőtáplálékra, mint bármikor az év során.
Jézus a nyár során is mindennap várni fogja a velünk való találkozást: az imádságban, a Szentírás olvasásában, a szentségekhez járulásban és a szentmisében. Ő nyáron is velünk van és vigyáz ránk. Ne adjuk fel az ő társaságát pusztán kényelemszeretetből, hanem továbbra
is örüljünk minden vele együtt eltöltött percnek.
Néhány hasznos tanács a nyárra:
• ne hagyjunk imádság nélkül egyetlen napot sem

•

akármerre is járunk, igyekezzünk legalább a vasárnapi
szentmisén részt venni. A miserend.hu oldalon könnyen
megtaláljuk, hogy nyaralásunk helyszínén mikor van szentmise.
• nyáron is folyamatosan járuljunk szentségekhez! Ezek megőriznek bennünket a kísértés idején. Ne habozzunk azonnal
szentgyónást végezni, ha elmaradt a vasárnapi szentmisén
való részvételünk!
• ne legyünk lanyhák a jócselekedetekbe és az önmegtagadásokban, mert ezek előkészítik lelkünket az isteni kegyelmek befogadására.
Plébániánkon egész nyáron várjuk közösségünk tagjait! A szentmisék és az egyéb szertartások a megszokott rend szerint lesznek, s közösségeink is rendszerint folyamatosan fognak találkozni. Kérjük, legyenek Jézussal és velünk egész nyáron, hogy pihenésünkön is az Úr
áldása lehessen!

Anyakönyvi hírek
Keresztelés – 2014. május 25.
Takács László
Elsőáldozás – 2014. május 25.
Ipcsics Edit
Takács László
Bérmálás – 2014. május 18.
Ipcsics Edit
Kolarics Judit
Körmendy Péter Zsolt
Dr. Sárközi Violetta
Takács László

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A plébániai karitász jótékonysági hangversenyéről
A Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia Karitász csoportja tisztelettel megköszöni a kedves híveknek a jótékonysági hangversenyen
való részvételüket és nagylelkű adományaikat. Az adományozásból
befolyt összeg 208 555 Ft, amit a karitászcsoportunk teljes egészében
a plébániánk területén élő nehéz sorsú családok megsegítésére fordít.
Hálás köszönet a Zrínyi Miklós Gimnázium Vegyeskarának, hangszereseinek, és énekeseinek, valamint a Pálóczi Horváth Ádám Zeneiskola növendékeinek szívhez szóló éneklésükért, gyönyörű hangszerjátékukért, és azért, hogy szívükben elfogadták a „kísértést a jóra”, s
bennünket is „kísértettek a jóra”.
Külön köszönet illeti Gyutainé Kiss Gabriella ének-zenetanárt csodálatos műsor összeállításáért, a tanulók színvonalas felkészítéséért, a
konferálásért, a hangverseny levezényléséért, valamint az AMI tanárait
nagyszerű felkészítő munkájukért és közreműködésükért.

A heti szentmisék rendje:
Június 2, hétfő, Szent Marcellinusz és Szent Péter vértanúk, 7 óra: A
plébánia híveiért
Június 3, kedd, Lwanga Szent Károly és társai vértanúk
8 óra: + Horváth Rudolf temetési szentmiséje
18 óra: + Mária és István és + Keresztes család
Június 4, szerda, Szent Kvirin püspök és vértanú, 18 óra: + Julianna és
János szülők
Június 5, csütörtök, Szent Bonifác püspök és vértanú, 18 óra: + István
Június 6, péntek, Szent Norbert püspök, 18 óra: + László férj, édesapa és + szülők
Június 7, szombat, 7 óra: + Szülők

