
Június 28, szombat, Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szíve, a 
plébániatemplom búcsúnapja, 10 óra: A plébánia híveiért 

Június 29, vasárnap, Szent Péter és Szent Pál apostolok 
 Bazitán nincs szentmise 

10 óra: Szeghy Csaba Tamás atya újmiséje 
18 óra: + István és Anna szülők  
 

Karitász-gyűlés lesz hétfőn, június 23-án 18 órakor a templomban. 
Szeretettel várjuk a Karitász-tagokat.  

Szentségimádás és közbenjáró imádság lesz kedden, június 24-én, 
az esti szentmise után. 

A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szívének ünnepe, s egyben 
plébániatemplomunk búcsúnapja szombaton, június 28-án lesz. Ezen a 
napon az ünnepi szentmise délelőtt 10 órakor kezdődik és reggel 7 
órakor nem lesz szentmise.  

A jövő vasárnap, június 29-én délelőtt 10 órakor lesz Szeghy Csaba 
Tamás atya újmiséje. A szép ünnepre nagy buzgósággal várjuk plébá-
niánk minden tagját! A szentmise perselybevételét az újmisés atya 
javára ajánljuk majd fel. A szentmise után szeretetvendégségre hívunk 
mindenkit. Kérjük, hogy aki süteménnyel tud segíteni, szíveskedjék 
vasárnap 8-9 óra között a templomba elhozni. Az újmise miatt Bazitán 
a jövő hétvégén nem lesz szentmise. 

Megjelent a Martinus júniusi száma, amely 150 Ft-ért vásárolható 
meg az újságos asztalról. Az Adoremus júliusi és augusztusi számait az 
előfizetők a sekrestyében vehetik át. 
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Szeretettel várjuk plébániai közösségünk minden tagját 
 Szeghy Csaba Tamás atya újmiséjére  

jövő vasárnap 10 órakor! 

 
 
 
Így is születhet papi hivatás 
 
A negyedikben volt hittanom. A papságról, a papi hivatásról be-

szélgettünk az órán. Ekkor valaki megkérdezte, hogy én mikor gondol-
tam magamban hogy pap leszek, vagy egyáltalán miként lettem pap, 
hogy született meg hivatásom. Mondtam, hogy ez talán mindörökre 
titok marad, ezt csak a jó Isten tudja pontosan, de van egy érdekes 
velem történt eset, azt elmondhatom: Vallásos családból származom, 
szüleim rendszeres templomba járók voltak, erre szoktattak rá ben-
nünket, gyerekeket is, már korán, csecsemőkorunkban elvittek szüleink 
bennünket is a szentmisékre. Éppen jó pásztor vasárnapja volt, amikor 
édesanyám mint karom ülő kisgyermeket aznap is elvitt a templomba. 
Lelkiatyánk természetesen a papságról, a papi hivatásról prédikált, 
amikor beszéde közben feltette ezt a kérdést a templomba levő hí-
veknek, hogy miért ne lehetne községünkből újra pap, miért ne hív-
hatna az Úr Jézus falunkból újra valakit az ő szolgálatára, például azt a 
kisfiút, akit ott tart karjaiban édesanyja. S közben rám mutatott - me-
sélte el később édesanyám, - és íme, pap lettem, - fejeztem be e rövid 
történetet.  



A gyerekek hallgattak, és egy kis csend után megszólalt az egyik 
értelmes szemű kisfiú: Lelkiatya, ha majd a papi hivatásról fog prédi-
kálni, kérdezze meg a templomba, hogy nem hívhatna-e falunkból is 
Jézus valakit az ő szolgálatára, például ezt a kisfiút - és mutasson majd 
rám..., mondanom sem kell, hogy könny szökött a szemembe, látván 
ennek az angyalszívű kisfiúnak önmagát felkínáló szeretetét! - Én azt 
mondom, hogy az Isten bőséggel ébreszt az emberi szívekben hiva-
tást, csak az a baj, hogy sokszor azok, akiknek ezt észrevenni és ápolni 
feladatuk lenne, sokszor éppen ők azok, kik ezt a tüzet kioltják, vagy 
nem őrzik eléggé és a világban gyújtott vagy a lélekben támadt "ellen-
tüzek" kioltják ezt a mennyeit...! Figyelni és őrizni ezen drága ajándé-
kokat, legyen egyik legszebb feladatunk! plebania.net 

 

Vigyél magaddal!-üzenetek 
 
Ki ne szeretne a hétköznapokon is egy kis erőforrásra találni? Va-

lami olyanra, amely felüdíti a lelket és erőt ad a testnek is az elvég-
zendő feladatokhoz. Ki ne szeretné, ha a Teremtő üzenne neki, s ha 
személyre szóló tanácsot kaphatna nyilvánvaló módon tőle? 

Hogy mindezek minél többféle módon rendelkezésre álljanak, in-
dítjuk el a Vigyél magaddal!-üzeneteket plébániatemplomunkban. Az 
újságos asztalra kihelyezett Vigyél magaddal!-kosárban több száz kü-
lönböző üzenet található: idézetek a Szentírásból, híres emberektől, 
lelki könyvekből. Ezek mind-mind azt a célt szolgálják, hogy erőt adja-
nak a hétköznapokban. Az üzeneteket imakönyvbe vagy pénztárcába 
téve mindig könnyen rápillanthatunk, s új erőre kaphatunk munkánk 
során.  

Az üzenetekhez a következőket javasoljuk:  
• hetente csak egy üzenetet vegyen, hogy azt gyakran elővéve 

legyen elég lehetősége a hét során át is gondolni azt, s a saját 
életére is vonatkoztatni 

• üzenetet csak saját maga számára húzzon. Ha szeretné, hogy 
más is kapjon Vigyél magaddal!-üzenetet, hívja meg templo-
munkba! Ez alól kivételt képeznek az otthonukhoz kötött bete-
gek, akiknek a Hírlevéllel együtt üzenetet is lehet vinni. 

Elhunyt Vendrő György atya 
 
Vendrő György, nyugdíjas apátplébános életének 84., áldozópapi 

szolgálatának 56. évében 2014. június 20-án visszaadta lelkét a Terem-
tőnek. Holttestét 2014. június 27-én, pénteken a Mária Magdolna 
templomban 9 órakor kezdődő szentmise után helyezik örök nyuga-
lomra a templom kriptájában. Kérjük a testvéreket, hogy a szentmisére 
koszorút, ill. virágot ne hozzanak, az erre a célra szánt adományt a 
templomban kihelyezett perselybe helyezve jótékony célra ajánlhatják 
fel! 

 
Anyakönyvi hírek 

 

Keresztelés 

Németh Dániel: 2014. június 15. 
Németh Zalán József: 2014. június 15. 

Könye Réka: 2014. június 15. 
Kámán Sophie: 2014. június 15. 
Darabos Flóra: 2014. június 15. 

Isten hozta közösségünk új tagjait! 

 

 
INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 
A heti szentmisék rendje: 
Június 23, hétfő, 7 óra: Püspök atya szándékára 
Június 24, kedd, Keresztelő Szent János születése, 18 óra: + Nagyszü-

lők 
Június 25, szerda, 18 óra: + Mária, Rozália, Anna és Pál 
Június 26, csütörtök, Alexandriai Szent Cirill püspök és egyháztaní-

tó, 18 óra: + Szülők 
Június 27, péntek, Jézus Szentséges Szíve, 18 óra: + József édesapa 
Június 28, szombat, Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szíve, a 

plébániatemplom búcsúnapja, 10 óra: A plébánia híveiért 


