
Szentlélekváró kilencedet kezdünk Pünkösd ünnepére készülve má-
jus 15-én, pénteken. A napi szakaszokat fél órával a szentmise előtt 
imádkozzuk el, majd ezt követi a májusi Mária-ájtatosság. A kilenced-
hez szükséges imafüzetek 220 Ft-ért vásárolhatók meg az újságos 
asztalról.  

A jövő vasárnap Urunk mennybemenetelét ünnepeljük. Közös di-
csőítő éneklésre várunk mindenkit 16 órára a templomba. Részletek a 
Hírlevélben találhatók. 

Plébániai közösségünk otthonukhoz kötött idős és beteg tagjait 
május 20-án, szerdán és 21-én csütörtökön látogatjuk meg, hogy 
pünkösdi szentgyónásukat és szentáldozásukat el tudják végezni. Kér-
jük hozzátartozóikat, hogy a hivatalban vagy a sekrestyében szíves-
kedjenek bejelenteni őket! 

A személyi jövedelemadó bevallási határideje május 20-a. Kérjük, 
hogy adójuk kétszer egy százalékával szíveskedjenek katolikus egyhá-
zunk és plébániai alapítványunk működését támogatni! Rendelkezői 
nyilatkozatok az újságos asztalon találhatók.  

Már előre jelezzük: május 25-én, pünkösdhétfőn családi délutánt 
szervezünk a város családjai számára. Korosztályos programokkal: 
kézműves foglalkozással, előadással és koncertekkel várjuk a család 
minden tagját. A részletekről jövő vasárnap adunk tájékoztatást. 

A Martinus májusi száma 170 Ft-ért, valamint több Szent Mártonról 
szóló kiadvány az újságos asztalról várásolható meg. Ugyanonnét vi-
hető el a Mária Rádió programfüzete is. 
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 Zenés dicsőítés jövő vasárnap 
 
Szeretettel vár a plébánia fiatalsága 

minden kedves testvért, egy vidám 
örömteli éneklésre, imádságra dicsőí-
tésre. Különösen a gyerekeket és fiata-
lokat várjuk erre az alkalomra. A szerve-
zők kifejezetten úgy készülnek, hogy az 
imaóra egy részében a gyermekek is 
aktívan részt tudjanak venni az éneklés-
ben. (Nekik írt dalokon, imádságokon 
keresztül.) 

Az imaóra május 17-én, jövő vasár-
nap délután 16 órától 17 óráig fog tar-
tani. Szeretnénk ezzel hagyományt te-
remteni, és minden hónapban egy ha-
sonló közös örömteli énekes dicsőítő 
imaórát szervezni. 

 

 
 



Ferenc pápa imája az irgalmasság szentévére 
   
Urunk Jézus Krisztus, 
Te, aki megtanítottál minket, hogy irgalmasak legyünk, mint az égi 

Atya, 
és azt mondtad nekünk, hogy aki téged lát, az Őt látja, 
mutasd meg nekünk arcodat, és mi üdvözülünk. 
A te szerető tekinteted megszabadította Zakeust és Mátét a pénz 

rabszolgaságából; 
a házasságtörő asszonyt és Magdolnát attól, hogy boldogságukat 

csupán egy teremtményben keressék; 
sírva fakasztotta Pétert a tagadása után, 
és biztosította a mennyországot a bűnbánó latornak. 
Tedd, hogy valamennyien magunkra vegyük szavaidat, melyeket a 

szamaritánus asszonynak mondtál: 
„Ha ismernéd Isten ajándékát!” 
Te vagy a láthatatlan Atya látható arca, 
azé az Istené, aki mindenhatóságát elsősorban a megbocsátáson és 

az irgalmasságon keresztül mutatja meg: 
tedd, hogy az egyház a világban a Te látható arcod legyen, az ő 

Uráé, aki feltámadt a dicsőségben. 
Te azt akartad, hogy papjaidat is gyöngeséggel ruházd föl, 
hogy igaz együttérzéssel viseltessenek azok iránt, akik tudatlanság-

ban és tévedésben vannak: 
tedd, hogy bárki hozzájuk járul, úgy érezze, hogy Isten várja, szereti 

őt, és megbocsát neki. 
Küldd el Lelkedet, és szentelj meg mindnyájunkat felkenése által, 
hogy az irgalmasság jubileuma az Úr kegyelmi éve legyen, 
és egyházad megújult lelkesedéssel vihesse el a szegényeknek az 

örömhírt, 
hirdesse a börtönök foglyainak és az elnyomottaknak a szabadsá-

got, a vakoknak pedig adja vissza látásukat. 
Mária, az Irgalmasság Anyja közbenjárására kérjük ezt Tőled, aki 

élsz és uralkodol az Atyával és a Szentlélekkel örökkön örökké. Ámen. 
 

Anyakönyvi hírek 
 

Keresztelés 

Farkas Gergő: 2015. május 9. 
Kerkai Boglárka Dorina: 2015. május 9. 

Isten hozta közösségünk új tagjait! 

 

 
INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 
A szentmisék rendje: 
Május 11, hétfő, Boldog Salkaházi Sára szűz és vértanú, 7 óra: Püs-

pök atya szándékára 
Május 12, kedd, Szent Néreusz és Szent Achilleusz vértanúk; Szent 

Pongrác vértanú, 18 óra: József és családjának élő és + tagjai 
Május 13, szerda, A fatimai boldogságos Szűz Mária, 18 óra: + Ervin 

férj és fia Zoltán 
Május 14, csütörtök, 18 óra: Hálából a Szűzanya tiszteletére 
Május 15, péntek, 18 óra: + János atya 
Május 16, szombat, Nepomuki Szent János áldozópap és vértanú, 7 

óra: Segítő Szűzanya tiszteletére és beteg Tamás 
Május 17, Húsvét 7. vasárnapja, Urunk mennybemenetele 
 7 óra: + Németh család 
 8.30 óra (Bazita): Garami Józsefné és Geiger család 

10 óra: + Sándor és Magdolna szülők 
18 óra: + Gyula és Karolina szülők 

 
Májusban minden hétköznapi szentmise előtt, valamint a vasárnap 

esti szentmise előtt Mária-ájtatosságot végzünk reggel 6.40 órakor, 
este pedig 17.40 órakor. 

Szerdán, május 13-án fatimai esténk lesz, amelyet Molnár János 
püspöki titkár vezet majd. A szokott módon 17 órakor szentségimádá-
si óra, 18 órakor pedig szentmise, körmenet és Mária-ájtatosság lesz. 

 


