
Az Egerszeg-fesztivál keretében ökumenikus imádság lesz május 
16-án, pénteken délelőtt 10 órakor a Nagytemplomban.  

A leendő bérmálkozók szentgyónása és a bérmálási szentmise pró-
bája május 10-én, szombaton 17.30 órakor lesz a Nagytemplomban. 

A jövő vasárnap a délelőtti szentmisén a Liszt Ferenc iskola 14 ta-
nulója járul első szentáldozáshoz. Este 17 órakor a Nagytemplomban 
lesz a bérmálás, amelyen plébániánk 8 tagja is a keresztény nagykorú-
ság szentségében részesül.  

Gencsapátiban rendezik meg az egyházmegyei családi majálist má-
jus 17-én, szombaton. Részletek a Plébániai Hírlevélben és a faliújsá-
gon találhatók. A jelentkezési határidő május 14. 

A Plébániai Karitász-csoport, a Zrínyi Miklós Gimnázium és a Pálóc-
zi Horváth Ádám AMI zenekara jótékonysági hangversenyt szervez 
templomunkban a kertvárosi nehéz sorsú családok megsegítésére 
május 25-én, vasárnap 19 órától. A jövő vasárnaptól támogatói jegyek 
is vásárolhatók 200, illetve 500 forintos címletekben.  

Jubiláns házasok találkozója lesz június 28-án a Székesegyházban. 
Az ezzel kapcsolatos tájékoztató a Plébániai Hírlevélben olvasható.  

A személyi jövedelemadó bevallási határidő május 20. Kérjük, hogy 
adójuk kétszer egy százalékával támogassák katolikus egyházunk és 
plébániánk működését. Szórólapok az újságos asztalon találhatók.  

A Martinus májusi, bérmálásról szóló száma 150 Ft-ért megvásárol-
ható az újságos asztalról. A Mária Rádió májusi programfüzetei felve-
hetők az újságos asztalról.  
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Plébániai Hírlevél  
 

2014. május 11. 
Húsvét 4. vasárnapja 

 
 

 

 
 
Papi és szerzetesi hivatások vasárnapja 
 

 
 

Hétköznapi férfiak rendkívüli dolgokra hivatva 

 
Jubiláns házasok találkozója 
 
Püspök atya ebben az évben is közös ünneplésre várja mindazokat, 

akik idén ünneplik az 5. évfordulótól kezdve öt évenkénti felosztásban 
(10., 15., 20., stb.) házassági évfordulójukat. Az ünnepi szentmisére 
június 28-án, szombaton 10 órakor kerül sor a Székesegyházban. A 
jubiláló házaspárok emléklapot kapnak, s ebéddel is megvendégelik 
őket. Jelentkezni június 9-ig lehet a plébánia hivatalban a következő 
adatok megadásával: házaspár neve (a feleségnél leánykori név is), a 
kerek évforduló száma, hányan kívánnak az ebéden részt venni. 



Előre jelezzük a testvéreknek, hogy június 28-án van templomunk 
búcsúnapja is, amelyen az ünnepi búcsúi szentmise délelőtt 10 órakor 
kezdődik.  

 
Anyakönyvi hírek 

Keresztelés 

Molnár Atilla: 2014. május 4. 
Isten hozta közösségünk új tagját! 

 
„Édes”-gondok 
 
Plébániai közösségünk jó néhány tagjának kérésére szóba kell hoz-

nunk egy jelenséget, amely az utóbbi időben egyre nagyobb mérték-
ben jelenik meg szertartásainkon. Számtalan esetben kénytelen az 
egész liturgikus közösség tanúja lenni annak, hogy a szentmisék során 
jó néhányan cukorkát esznek. Az egyik nehézség abból adódik, hogy 
annak egymás utáni hosszadalmas bontogatásával igencsak elterelik 
az imádkozni vágyók figyelmét a szent cselekményről, vagy éppen 
megütközést keltenek bennünk. Az igazi probléma azonban abból 
fakad, hogy így megszegik a szentségi böjtöt, s ezt követően mégis 
szentáldozáshoz járulnak. Az Egyházi Törvénykönyv világosan fogal-
maz: „Aki a legszentebb Eucharisztiát magához akarja venni, a szentál-

dozás előtt legalább egy órán keresztül tartózkodjék minden ételtől és 

italtól; ez alól kivételt csak a víz és az orvosság jelent”. (CIC 919. 1§) A 
toroktisztító cukorkák akkor sem minősülnek orvosságnak, ha éppen 
köhögés csillapítására kívánjuk szedni vagy énekhangunkat kívánjuk 
edzeni. Ebben az esetben egy kis vizet tudunk inni, amellyel nem 
szegjük meg a szentségi böjtöt. Munkatársaink mindig szívesen segí-
tenek azoknak, akiknek erre szükségük van. 

Talán néhányakban felmerül a kérdés: valóban ilyen fontos ez? A 
legtalálóbban egy szentírási mondattal válaszolhatunk: „Aki a kicsiben 

hű, az a nagyban is hű” (Lk 16,10). Ez vonatkozhat az egyházi törvé-
nyek megtartására is, amelyek segíteni kívánnak bennünket, hogy a 
legszentebb Eucharisztiát testileg és lelkileg is felkészülve, méltó mó-
don vehessük magunkhoz.  

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 
A heti szentmisék rendje: 
Május 12, hétfő, Szent Néreusz és Szent Achilleusz vértanúk; Szent 

Pongrác vértanú, 7 óra: Püspök atya szándékára 
Május 13, kedd, A fatimai Boldogságos Szűz Mária, 18 óra: Hálából a 

Szűzanya tiszteletére 
Május 14, szerda,  

12.30 óra: (Bazita) Agg Györgyné temetési szentmiséje 
18 óra: + János atya 

Május 15, csütörtök, 18 óra: + Gizella és Imre szülők 
Május 16, péntek, Nepomuki Szent János áldozópap és vértanú, 18 

óra: + Julianna és István szülők és Martina nővér 
Május 17, szombat, 7 óra: + Rózsa 
Május 18, Húsvét 5. vasárnapja 
 8.30 óra (Bazita): + Bátorfi József és neje Rozália 

10 óra: + Szülők és testvérek 
18 óra: + Máté és Etelka szülők 
 

A mai napon a perselygyűjtés összegét Szeghy Csaba Tamás újmi-
séjének megszervezésére fordítjuk. Csaba atya papszentelésére autó-
buszos zarándoklatot szervezünk június 20-án Veszprémbe. A szente-
lési szentmise után Zircre megyünk, ahol az apátsági templomot fog-
juk megtekinteni. A zarándoklat díja 3 500 Ft, valamint a belépő díja. 
Jelentkezni a sekrestyében lehet a díj befizetésével együtt.  

Ferenc pápának a hivatások vasárnapjára írt üzenete elolvasható 
honlapunkon.  

Májusban minden nap Szűzanya-ájtatosságot végzünk a szentmi-
sék előtt: reggel 6.40 órakor, este pedig 17.40 órakor. 

Kedden, május 13-án lesz következő fatimai esténk, amelyet Szakál 
Szilárd atya, vasvári káplán vezet. A fatimai esték mostantól új rend 
szerint zajlanak. 17 órától engesztelő szentségimádási óra lesz, majd 
18 órakor kezdődik a szentmise és azt követően a körmenet. A kör-
menet után rövid Mária-ájtatosságot végzünk. Szeretettel várunk min-
denkit! 


