Rendkívüli szentségimádási órát tartunk Csaba atya pappá szentelésének előestéjén, június 19-én, csütörtökön az esti szentmise után,
amelyen plébániai közösségünk tagjai a szentelés előtt állóért imádkozhatnak. Különleges buzgósággal várunk mindenkit az imádságra!
Pénteken, június 20-án indulunk veszprémi és zirci zarándoklatunkra. Az autóbusz reggel fél 7-kor indul az Eötvös iskolától. Kérjük a zarándokokat, hogy az indulási idő előtt 10 perccel szíveskedjenek megérkezni az autóbuszhoz!
Egyházmegyénkben a papszentelés június 21-én, szombaton délelőtt 10 órakor lesz a Székesegyházban. Püspök atya pappá szenteli
Nagy Tamás celldömölki és Pete Polgár Máté körmendi diakónusokat,
valamint diakónussá szenteli Bihal Zoltán celldömölki és Böjti Balázs
becsehelyi kispapokat. Imádkozzunk buzgón a szentelés előtt állókért!
A jövő vasárnap lesz Úrnapja, az Úr szentséges Testének és Vérének ünnepe. A képviselőtestület javaslatára plébániai közösségünk is
csatlakozik a közös városi szentmiséhez és körmenethez, amely a Jézus Szíve templomban kezdődik 9.30 órakor. Éppen ezért a jövő vasárnap délelőtt 7.30 órakor lesz a szentmise, 10 órakor pedig nincs
szentmise. Bazitán jövő vasárnap nem lesz szentmise, helyette szombaton 16 órakor lesz vasárnapra érvényes előesti szentmise.
Jó állapotban levő használt gázkonvektort tud plébániánk eladni.
Érdeklődni Németh Lajosnál lehet.
Megjelent a Martinus júniusi száma, amely 150 Ft-ért vásárolható
meg az újságos asztalról.
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Plébániai Hírlevél
2014. június 15.
Szentháromság vasárnapja

A városi plébániák közös úrnapi szentmiséje és körmenete miatt
jövő vasárnap a délelőtti szentmise 7.30 órakor kezdődik,
10 órakor pedig nincs szentmise.
Bazitán ezen a napon nincs szentmise, hanem június 21-én, szombaton 16 órakor van előesti szentmise.

Papszentelésre és újmisére készülünk
Egy régi mondás szerint
egy újmiséért érdemes még
egy pár cipőt is eljárni. Milyen
nagy ajándék, ha részt vehetünk egy újonnan szentelt
atya első szentmiséjén! Az
Egyház ehhez különleges búcsút is csatol, kihangsúlyozva
ezzel is az esemény rendkívüliségét.
Közösségünk számára rendkívüli öröm és büszkeség, hogy az új
plébánia életének első évében már papot adhat a Veszprémi Főegyházmegyének, s közösségünk újmisést köszönthet. Szeghy Csaba Tamás atyát június 20-án, pénteken szenteli pappá Márfi Gyula érsek
atya Veszprémben, első szentmiséjét pedig június 29-én, vasárnap 10
órakor mutatja be plébániatemplomunkban. A papszentelés előestéjén, június 19-én, csütörtökön szentségimádási órát végzünk Csaba

atyáért és minden idén szentelés előtt álló atyáért. Az esti szentmise
után, 18.45 órakor kezdődő imádságra nagy számban várjuk közösségünk tagjait!
A Jóisten különleges ajándéka, hogy közösségünket méltónak találta arra, hogy kiválasszon valakit közülünk, aki mostantól papként szolgálhatja az ő népét. A hívők imádsága és áldozatai is lehetővé tették,
hogy megfogant közöttünk Csaba atya hivatása, s hogy kísérhettük őt
a készület évei alatt. Mindig nagy örömmel és nem kis büszkeséggel
gondolunk majd rá, hogy elfogadta az Úr hívását és megharcolt azért,
hogy kövesse azt.
Az elmúlt évek méltó megkoronázása lesz a június 29-i újmise,
amely azonban nem a célba érést jelenti, hanem sokkal inkább a startvonalhoz állást. Ezért szeretnénk Csaba atyával minél többen együtt
ünnepelni mind Veszprémben, mind pedig idehaza.
Nagy szeretettel várjuk tehát haza újmisés atyánkat, s hívjuk plébániai közösségünk minden tagját, hogy a közös ünnepen adhassunk
hálát a Teremtőnek. Az újmise után szeretetvendégségre invitálunk
mindenkit a templom előtti téren. Kérjük, hogy aki szívesen hozzájárulna ehhez egy kis süteménnyel, szíveskedjen elhozni azt az újmise
napján, június 29-én 8 és 9 óra között a templomba!
Üzenet Csaba atyától
Kedves Testvérek!
Elérkezett életem e fontos pillanata, amikor az Úr megpecsételi szívemet és papjává ken fel. Nagy hálával gondolok most mindazokra,
akik bármilyen módon segítettek és támogattak a papság felé vezető
úton. Az ő imádságuk, erkölcsi- és anyagi áldozatuk mind-mind azt
jelentette számomra, hogy az otthoniak kísérnek utamon és mindig
szeretettel gondolnak rám.
Most, hogy az ünnepi napokhoz közelítünk, szeretném megosztani
örömömet és a papszentelés, valamint az újmise ajándékát plébániai
közösségünkkel. A papszentelésen sokan részt vesznek majd. Akik
azonban odahaza maradnak, kérem, hogy imádságban emlékezzenek
meg rólam június 20-án, pénteken délelőtt!

Mindenkit szeretettel várok első szentmisémre plébániatemplomunkba, amelyet június 29-én, vasárnap délelőtt 10 órakor fogok bemutatni. A szentmise végén örömmel részesítem majd a jelenlevőket
az újmisés áldásban, viszonzásképpen minden kapott jóért.
Az Úr segítsen továbbra is mindnyájunkat, bármilyen élethelyzetbe
is állított minket, hogy szeretetének igaz tanúi lehessünk életünk minden napján!
Csaba atya
Anyakönyvi hírek
Házasságkötés
Dr. Sorok Norbert – Kolarics Judit: 2014. június 14.
Isten éltesse az új házaspárt!
Temetés
Galambos Miklósné Pirbus Mária: 2014. június 11.
Nyugodjék békében!
INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje:
Június 16, hétfő, Szent Márton püspök ereklyéinek átvitele, 7 óra:
Püspök atya szándékára
Június 17, kedd, 18 óra: + Vilmos és Terézia szülők, és a család elhunyt tagjai
Június 18, szerda, 18 óra: + Nagyszülők és szülők
Június 19, csütörtök, Szent Romuald apát, 18 óra: + Károly és szülők
Június 20, péntek, nincs szentmise
Június 21, szombat, Gonzága Szent Alajos szerzetes
7 óra: Család élő és + tagjai, és egy beteg édesanyáért
16 óra (Bazita)
Június 22, vasárnap, Krisztus szent Teste és Vére
7.30 óra: + János és Ida
18 óra: + László és hozzátartozói

