Július 3-án, elsőcsütörtökön 17 órától szentségimádási órát tartunk
a lelkipásztorokért és papi hivatásokért.
E hónaptól kezdve minden elsőpénteken az esti szentmise előtt Karitász-imaóra lesz, amelyre a plébániai Karitász-csoport tagjai szeretettel várnak mindenkit. Július 4-én, pénteken 17 órától első alkalommal
tartjuk meg a Karitász-imaórát.
A jövő vasárnap, július 6-án a délelőtti szentmisén Kovács Gergő
Vilmos győri egyházmegyés újmisés mutat be szentmisét és részesíti
újmisés áldásban a jelenlevőket. A jövő vasárnap Péter-filléreket gyűjtünk, amelyet a Szentatya tevékenységének támogatására ajánlunk fel.
A plébániai Karitász-csoport munkatársai szívesen vállalják otthonukhoz kötött idősek és betegek látogatását. Részletek a Plébániai
Hírlevélben találhatók.
A nyár végéig minden vasárnap néhány kérdést teszünk fel a
szentmisék után a hittanosoknak, amelyek az adott vasárnap szentírási
szakaszához kapcsolódnak. Mindenki, aki az összes feladatlapot kitöltötte, a nyár végén kis ajándékot kap.
A 2. félévre továbbra is jegyeztethetők elő szentmiseszándékok a
sekrestyében vagy a plébánia hivatalban.
Az Adoremus júliusi és augusztusi számait az előfizetők a sekrestyében vehetik át. Egy új könyv is érkezett Boldog BatthyányStrattmann Lászlóról, amelynek bővebb ismertetője a Plébániai Hírlevélben található. A könyvet az újságos asztalról lehet megvásárolni
1690 Ft-ért.
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Plébániai Hírlevél
2014. június 29.
Szent Péter és Szent Pál apostolok

Szakál Szilárd atya plébániánk első káplánja
Megyéspüspökünk 2014. augusztus 1-jei hatállyal Szakál Szilárd
atyát, jelenlegi vasvári káplánt nevezte ki plébániánk első káplánjává.
Püspök atya e döntése kifejezésre juttatja, hogy az új plébánián nagy
az igény a lelkipásztori szolgálatra. Éppen ezért szeretné Püspök atya
lehetővé tenni, hogy közösségünk tovább fejlődhessen, s minél többeket tudjon elérni. Hálásak vagyunk András püspök döntéséért, hiszen rendkívüli ajándék ez számunkra ezekben az időkben, amikor jól
össze kell hangolni a lelkipásztorok szolgálatát.
Káplán atyát szeretettel várjuk, s jövetelére imádsággal készülünk!

Beteglátogatások a Karitásszal
A plébániai Karitász-csoport munkatársai szívesen vállalják otthonukhoz kötött betegek és idősek látogatását. Sokszor azt tapasztaljuk, hogy a
fizikai betegségek mellett elsősorban a magány
nehezedik a leginkább azokra, akik idős kor vagy
betegség miatt nem tudnak kimozdulni otthonról,
s napjaik legnagyobb részét egyedül töltik.
Karitász-csoportunk munkatársai ezen a fájdalmon szeretnének kicsit enyhíteni, amikor vállalják azt, hogy rendszeresen: hetente, kéthetente
vagy akár havonta meglátogatják a plébániánk területén élő betege-

ket, hogy velük elbeszélgessenek, imádkozzanak, esetleg nekik felolvassanak. Beteglátogató munkatársaink valamennyien részt vettek az
Egyházmegyei Karitász által szervezett képzésen, amelyen a plébánia
beteglátogatóit készítették fel szolgálatukra. A beteglátogatások mindig a többi családtaggal egyeztetve, előre megbeszélt időpontban
történnek. A Karitász munkatársai szolgálatukat teljesen ingyenesen
végzik, azért ellenszolgáltatást nem fogadnak el.
A beteglátogatási igényeket a plébániai Karitász-csoport vezetőjénél, Csiszár Máriánál lehet bejelenteni.

Új könyv Boldog Batthyány-Strattmann Lászlóról
Dr. Batthyány Lászlót, a „szegények
orvosát” a boldog férjet, tizenegy gyermek apját II. János Pál pápa 2003-ban
Rómában boldoggá avatta. Ma unokái,
dédunokái képviselik szerte a nagy világban a hazaszerető Batthyány nemzetség
évszázados értékeit. Álljunk most meg
Németújvárott, a Batthyány család kriptája előtt, ahol évszázadok óta pihennek a
család elhunyt tagjai. Hallgassuk a szemtanúkat, és kövessük szemmel-szívvel a
magyar történelem Batthyányak által
bejárt útvonalát. A fényt a Boldog Hercegorvos sugározza.
Egyházmegyénk könyvkiadója, a Martinus Kiadó által megjelentetett könyv 1690 Ft-ért vásárolható meg az újságos asztalról.

Nyári feladványok gyerekeknek
Augusztus végéig minden vasárnap a szentmisék után az adott vasárnapi szentírási szakaszokhoz kapcsolódóan 5 kérdésből álló fela-

datlapot tölthetnek ki a hittanosok. Mindazok, akik az összes feladatlapot kitöltötték a nyár során, augusztus végén kis ajándékot kapnak.
A feladatlapok kitöltésére minden vasárnap a szentmisék után van
lehetőség. Ehhez viszont mindig nagyon kell figyelni a szentírási olvasmányokra!

Anyakönyvi hírek
Házasság
Nagy István László – Simon Adrienn: 2014. június 28.
Isten éltesse az új házaspárt!

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje:
Június 30, hétfő, A római Egyház első szent vértanúi, 7 óra: Püspök
atya szándékára
Július 1, kedd, 18 óra: A Márfi és a Draskovics család + tagjai
Július 2, szerda, Szűz Mária látogatása Erzsébetnél, 18 óra: + Antal
férj és édesapa
Július 3, csütörtök, Szent Tamás apostol, 18 óra: + Ede és Erzsébet
szülők
Július 4, péntek, Portugáliai Szent Erzsébet, 18 óra: A Nagy és a
Németh család + tagjai
Július 5, szombat, Zaccaria Szent Antal Mária áldozópap, 10 óra: +
Gyöngyi
Július 6, vasárnap, Évközi 14. vasárnap
8.30 óra: (Bazita): + Ekkler János (+ 8. évf.)
10 óra: Püspök atya szándékára
18 óra: + Ferenc

