
Június 13, szerda, Páduai Szent Antal áldozópap és egyháztanító, 

18 óra: + József édesapa 

Június 14, csütörtök, 18 óra: + Rózsa édesanya, nagymama 

Június 15, péntek, Árpád-házi boldog Jolán szerzetesnő, 18 óra: Élő 

családtagok 

Június 16, szombat, 7 óra: + Anna édesanya, nagymama 

Június 17, Évközi 11. vasárnap 

7 óra: + Szülők és testvérek  

8.30 óra (Bazita) 

10 óra: + Margit és István szülők és a Keresztes család + tagjai 

18 óra: + Erzsébet keresztanya 

 

Szerdán lesz e havi fatimai esténk. 16 órától a fatimai rózsafüzért 

imádkozzuk el, 17 órakor szentségimádási óra kezdődik, 18 órakor 

pedig szentmise, körmeneté s Mária-ájtatosság. Szeretettel várunk 

mindenkit! 

Az Egyházmegye jubiláló lelkipásztorainak hálaadása lesz június 16-

án, szombaton, 10 órától a székesegyházban. Püspök atya szeretettel 

várja az Egyházmegye híveit az ünnepségre. 

A jövő vasárnap a 10 órai szentmisén lesz a tanév végi hálaadás, 

amelyre várjuk az óvodásokat, a diákokat és családtagjaikat, valamint 

a pedagógusokat. 

A jövő vasárnap lesz a jánkahegyi Szent Antal napi búcsú. Az ün-

nepi szentmise 15 órakor kezdődik és Lendvai Zoltán atya mutatja 

majd be. 
 

Honlap 
 

 

Facebook 
 

 

Hírlevél 
 

 

Imacsoport 
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utca 100. • Telefon: 92/320-626 • Email: zeg3@martinus.hu • Honlap: 

http://zeg3.martinus.hu • Keressen minket a Facebook-on is! • Hivatali 

szolgálat: hétfő: 10-12 óra; kedd: 10-12 óra; szerda: 15-17 óra; csütör-

tök: 10-12 óra; péntek: 15-17 óra vagy telefonos egyeztetéssel 
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Plébániai Hírlevél  
 

2018. június 10. 
Évközi 10. vasárnap 

 
 

 

 

 

 

 

 

Találkozás Isten tekintetével – Idén június 8. volt a papok meg-

szentelődésének világnapja  

 

Szent II. János Pál pápa 2002-ben kezdeményezte, hogy Jézus 

Szentséges Szívének ünnepén az Egyház világszerte imádkozzon a 

papok megszentelődéséért. Idén június 8-án kérjük kiemelten az Atyát 

a papi hivatás megerősödéséért, megújulásáért. 

A papok megszentelődésének világnapja alkalmat ad arra, hogy a 

lelkipásztorok megálljanak az Úr jelenlétében, visszaemlékezzenek a 

Vele való találkozásra, és erőt merítsenek küldetésükhöz Isten nép-

ének szolgálatában; 

valamint a hívek 

figyelmét a papjaik 

felé fordítja, hogy 

imáikkal támogas-

sák az egyházkö-

zségek vezetőit. 

Ferenc pápa sze-

rint a papok mind-

nyájan megtapasztalták az életükben valamilyen módon a találkozást 

Krisztussal, és mindegyikük vissza tud erre emlékezni lelkében, vissza 

tud térni ahhoz az örömhöz, amikor „megérezte magán Jézus tekinte-

tét”. Az első tanítványok is átélték Jézus barátságának örömét, amely 



örökre megváltoztatta az életüket. Mégis, miután megjövendölte ke-

reszthalálát, a lelkükre homály ereszkedett, és útjuk nehezebbé vált. 

Követésének lángoló vágya, a Mester által meghirdetett Isten or-

szágának álma, a misszió első gyümölcsei szembekerülnek ma is a 

kemény és érthetetlen valósággal, amelyben megremeg a reménysé-

gük, a bennük levő kétely megnő, és azzal fenyeget, hogy alábbhagy 

az evangélium hirdetésének öröme. Ez mindig megtörténhet, a pap 

életében is. A kezdeti találkozás kedves emléke, Jézus követésének 

öröme és az apostoli szolgálat buzgósága, amit esetleg hosszú évek 

óta és nem mindig könnyű helyzetekben végez valaki, fáradtságot, 

elbátortalanodást okozhatnak. Ám éppen ezekben a pillanatokban az 

Úr, aki soha nem feledkezik meg gyermekei életéről, arra hív bennün-

ket, hogy vele együtt menjünk fel a hegyre, ahova egykor Pétert, Ja-

kabot és Jánost hívta, hogy előttük végbemenjen színeváltozása. A 

mindennapok nehézségeiben arra van szüksége mindenkinek, különö-

sen a lelkipásztoroknak, hogy megváltoztasson bennünket a mindig új 

találkozás az Úrral, aki meghívott minket. 

 

 

Imádság a papokért 

 

Úr Jézus Krisztus, néped 

örök Főpapja, a pásztorok és 

a nyáj Pásztora, szolgáid 

Mestere és Barátja, papjai-

dért könyörgünk Hozzád! 

Ébreszd fel Egyházadban 

apostolaid szellemét, hogy 

néped növekedjék számban 

és érdemekben. Küldj mun-

kásokat aratásodba és tedd 

őket szereteted tanúivá. Ve-

zesd be elhivatottjaidat mind 

mélyebben igazságaidba. 

Öltöztesd igazságba küldöt-

teidet és irányítsd őket Szentlelkeddel a helyes úton. Tedd őket a 

szentségek méltó kiszolgáltatóivá. Töltsd el őket jósággal és atyai 

gonddal a rájuk bízott közösségek, híveik iránt. Kapcsold össze szolgá-

idat egymással és közösségeikkel békességben és testvéri közösség-

ben. Adj szívükbe elhivatottságot Isten dicsőségéért és a lelkek üdvös-

ségéért. Bátorítsd őket munkájukban, vigasztald őket magányukban, 

és töltsd el őket szeretettel a kereszt iránt. 

Add, hogy életükkel és szavukkal legyenek hűséges szolgáid és 

szent titkaid hirdetői. Haláluk óráján légy irgalmas bírájuk és vedd föl 

őket mennyei örömödbe. Ámen. 

Magyar Kurír 

 

 

Ferenc pápa Twitter-üzenete június 8-án 

 

Kérjük az Urat, hogy mindig jó papokat adjon nekünk: szorgalmas, 

imádságos férfiakat, akik közel állnak Isten népéhez. 

 

 

Anyakönyvi hírek 

 

Keresztelés 

Orsós Balázs Adrián: 2018. június 9. 

Isten hozta közösségünk új tagját! 

 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 

A heti szentmisék rendje  

 

Június 11, hétfő, Szent Barnabás apostol, 7 óra: + Zsuzsa édesanya, 

nagymama 

Június 12, kedd, 18 óra: + Éva és Sándor, Teréz és Sándor szülők, 

nagyszülők és élő Ildikó 

 


