
Jövő vasárnap, június 6-án lesz Úrnapja, vagyis Krisztus Szent Testének 
és Vérének ünnepe. Az idei esztendőben nem lesz közös, városi körmenet, 
ezért - alkalmas időjárás esetén - plébániatemplomunk körül tartunk majd 
körmenetet. Továbbra is várjuk lombos ág és kerti virág felajánlásaikat az 
úrnapi oltárok feldíszítéséhez, illetve segítséget azok elkészítéséhez. Kér-
jük jelezze Plébániahivatalunkban, ha tud segíteni a munkálatokban! Az 
ünnepi szentmisére kérjük a kisgyermekeket, hogy hozzanak kis kosarat és 
virágszirmot, amelyeket út közben hinthetnek majd! Azon a napon nem 
lesz 11 órakor szentmise. 

Június 12-én plébániai búcsút szervezünk Bölcsőnk a család címmel. 
Színes programokkal várjuk a család apraját és nagyját 9.30-tól 16 óráig. 
Részletes program a hírlevélben és a kihelyezett plakáton olvasható. A 
részvétel ingyenes, de az ebéd miatt jelentkezéshez kötött. Jelentkezni a 
plébánia hivatalban lehet. Várunk mindenkit nagy szeretettel! 

Június 13-án a 10 órakor kezdődő szentmisében lesz tanévzáró Te 
Deum-unk. Várjuk a diákokat és szüleiket, hogy közösen adjunk hálát egy 
cseppet sem könnyű tanév minden kegyelméért! Bazitán június 20-án a 
8.30-kor kezdődő szentmisében lesz a tanévzáró hálaadó alkalom. 

Aznap délután 15 órakor lesz a Jánkahegyi Szent Antal napjához kap-
csolódó búcsú. Várjuk a kedves híveket az idén 25 éves kápolna ünnepi 
alkalmára! 

Szintén aznap lesz következő fatimai engesztelő imaestünk. Szokásos 
menetrend szerint 16 órakor fatimai rózsafüzér, 17 órakor szentségimá-
dás, 18 órakor pedig engesztelő szentmise, amelyet Gyöngyös Balázs 
nagykutasi plébános vezet. Várunk mindenkit szeretettel!  

Nyári táborokat szervezünk a vakációját töltő tanulóifjúságnak. Június 
28-július 2-ig Hittantábor, július 11-17 között pedig az Imatábort. Jelent-
kezési lapok az újságos asztalról, plébánia hivatalunkból, valamint hitokta-
tóktól lehet beszerezni. A szervezés megkönnyítése érdekében kérjük, 
mielőbb jelentkezzenek! 

Folyamatosan lehet előjegyeztetni augusztustól az év végig terjedő 
időszakra szentmiseszándékokat a plébánia hivatalban személyesen, vagy 
telefonon is. 

Még van lehetőség, hogy az útjára indított Szent József képet további 
családok fogadják otthonukba egy-egy hétre, hogy ezáltal is kérjék család-
jukra, otthonukra Szent József pártfogását és oltalmát! 
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Búcsúi szervezkedés 
 

Már-már túl hosszú idő telt el azóta, 
hogy utoljára, nyugodt körülmények kö-
zött szervezhettünk plébániánk egészét 
érintő, közösségi programot. Éppen ezért 
talán már nagyon sokan vágynak arra, 
hogy végre, kötetlen módon együtt lehes-
sünk, felhőtlen örömben tölthessünk el 
egy napot! Jó alkalomként kínálkozik most plébániánk búcsúján: Szűz Má-
ria Szeplőtelen Szívének ünnepén. 

És megtetszett a cím: Bölcsőnk a család. Nagyon jó érzéssel tölt el, hogy 
idén, amikor útjára indulhatott egy plébániai vándorbölcső, akkor a búcsú 
napjának programjai ezt a címet kapták, amelyben megint csak a bölcső 
üzenete szerepel. És miközben programokat szervezgetünk, jó elgondol-
kodni azon is, hogy miért is bölcsőnk a család? 

1. A család életünk bölcsője. Mostanában hallottam azt a frappáns 
gondolatot, hogy a család az a hely, ahol az élet kezdődik és a szeretet 

soha nem ér véget. Fából készült bölcső nélkül is a család az, amely ringat-
gatja életünket az első napoktól kezdve az első lépéseken át, a serdülőkor 
és kamaszkor problémái közepette mindaddig, amíg a család természetes 
fejlődése feladatul adja. 

2. A család az emberségünk bölcsője. Milyen fontos és alapvető em-
beri értékek elsajátításának kell, hogy színtere legyen a család: egyebek 
mellett itt lesheti el egymástól a gyermek és felnőtt, hogy mit jelent az 
alázat és az áldozat, a munka becsülete és a becsületes munka fontossága, 
az igazság és igazságosság, a testvériesség és az ajándék megbecsülése. 

3. A család a közösségek bölcsője is. Az első közösség, amihez szüle-
tésünknél fogva természetesen és eredendően tartozunk, az a családunk. 
Itt tanulhatjuk meg a társas együttélés legelemibb szabályait, a másokért 
érzett felelősséget, az alkalmazkodni tudás is valahol itt kell, hogy elkez-
dődjön. Megtapasztaljuk, hogy a másik családtagot mindenki feltétel nél-
kül elfogadja és szeret. Nem azért, mert olyan amilyen, hanem annak el-
lenére is, hogy olyan amilyen.  



4. A család az Egyház bölcsője is. Az Egyházhoz való tartozás szép 
megtapasztalási formája tud lenni a család. Ezért is nevezték régen a csa-
ládot ecclesiola-nak, vagyis kicsiny egyházacskának, ahol imádkozni tanu-
lunk, ahol a hitünk elkezdhet jó földbe hullott magként fejlődni. 

Szent József-évében különös hangsúlyt kell, hogy kapjon az Isten által el-
gondolt családi életforma megbecsülése, segítése, bölcsőnek tekintése. 
Anyakönyvi hírek  

Keresztelés 

Adrovicz Borbála: 2021. május 29. 
Adrovicz Pál: 2021. május 29. 

Halász Bíborka: 2021. május 30. 
Isten hozta közösségünk új tagjait! 

 

Bérmálás - 2021.május 23. 

1. Babits Barnabás 9. Gyenese Dorka 

2. Bakon Enikő 10. Feili Martin 

3. Báger Klaudia 11. Jakab Martin 

4. Benkő Nóra 12. Langstadler Míra 

5. Cselesznik Réka Anna 13. Mrakovics Luca 

6. Endrédi Máté 14. Palkovics Réka 

7. Gecseg József 15. Sebestyén Petra 

8. Gulás Vendel Két katekumenünk: 

 Petróczi Alexandra 

 Dr. Helesfai András 

A Szentlélek kegyelme vezesse őket! 
 

Házasságkötés 

Szeles Miklós és Hosszú Katalin Ágnes: 2021. május 29. 
Isten éltesse az új házaspárt! 

 

Temetés 

Nagy Lajos: 2021. május 25. 
Utbert Tibor: 2021. május 26. 
Nagy Imre: 2021. május 27. 

Nyugodjanak békében! 
 

PROGRAMAJÁNLÓ - Bölcsőnk a család: A járványhelyzet javulásával már 
van lehetőség nagyobb programok megszervezésére, így plébániánk hosz-
szú idő után közös alkalomra hívja közösségünk valamennyi tagját, apraját 
és nagyját. 

Június 12-én Plébániai búcsút szervezünk. Színes programokkal készü-
lünk kicsiknek és nagyoknak egyaránt. 9.30kor kezdődik az ünnepi szent-

mise, amelyet Bedő Imre: Az apák szerepe a családban című előadása 
követ. E közben a gyermekeket zenés gyerekműsorral szórakoztatja 
MóKata, majd óriásbuborék shown vehetnek részt. Szeretettel várjuk plé-
bániánk közösségét az ezt követő ebédre, mely helyben készített gulyás-
leves lesz. Annak érdekében, hogy az elkészítendő ebéd mennyiségével 
megközelítőleg tudjunk számolni, kérjük, hogy jelezzék, ki tud velünk tar-
tani azon a napon!  Délután kötetlenen programok sora várja a résztvevő-
ket. Lesz „Bukfenc akadálypálya”, ahol kipróbálhatják ügyességüket, de 
tudásukat is a benevező csapatok, valamint íjászkodás, fotósarok, imaös-
vény. A programot zenés dicsőítés zárja. A részvétel ingyenes, de az ebéd 
miatt jelentkezéshez kötött, melyet a plébánia hivatalban tehetnek meg. 
Mindenkit várunk nagy szeretettel! 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
Május 31, hétfő, 7 óra: + Márta 
Június 1, kedd, Szent Jusztínusz vértanú,  

7.15: Szaknyéri Vendel temetési szentmiséje 
18 óra: + Keresztanya 

Június 2, szerda, 18 óra: + Margit édesanya, Keresztes család élő és + tagjai 

Június 3, csütörtök, Lwanga Szent Károly és társai vértanúk, 18 óra: + 
Anna és Ferenc szülők 

Június 4, péntek, 18 óra: + Emília édesanya 
Június 5, szombat, Szent Bonifác vértanú, 7 óra: + Török család 
Június 6, Krisztus Szent Teste és Vére, Úrnapja 

7 óra: + Vilma és Mária 
8.30 (Bazita): Ekler János férj, édesapa 
10 óra: Hálából Tündéért 
18 óra: + Erzsébet (+15.évf.) és József (+10.évf.) 

 

A héten lesz elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat. Csütörtökön és 
pénteken 17 órától szentségimádás, majd szentmise lesz, szombaton pe-
dig reggel 6 órától a fatimai rózsafüzért imádkozzuk el.  

Pénteken lesz a nemzeti összetartozás napja. A tavalyihoz hasonlóan a 
Keresztény Értelmiségiek Szövetségének felhívása értelmében idén is 
megszólalnak templomunk harangjai, hogy a nemzeti összetartozásra, 
határokon átívelő szeretetkapcsolatra emlékeztessenek bennünket. Ezért, 
aki csak meghallja 16.30 kor a megkonduló harangokat, imádkozzon egy 
Miatyánkot a magyar nemzet egységéért és a keresztény hit védelméért. 
Bízunk benne, hogy a keresztény hit és a nemzeti összetartozás erősítését 
sokan fontosnak tartják, és csatlakoznak kezdeményezésünkhöz. További 
információ a KÉSZ honlapján található. 


