
 Júniusai fatimai esténkre pénteken, június 13-án kerül sor. Az estet 
Gaál Sándor Szombathely-oladi plébános vezeti. 17 órától engesztelő 
szentségimádás lesz, amelyet 18 órakor a szentmise és a körmenet 
követ. Szeretettel várunk mindenkit! 

A jövő vasárnap Szentháromság vasárnapja lesz, amelyen a délelőt-
ti szentmisében hálát adunk az elmúlt tanévben kapott kegyelmekért. 
A Te Deumra különleges módon is várjuk az iskolásokat! 

Szintén jövő vasárnap lesz a Jánka-hegyi kápolnában a Szent Antal 
napi búcsú. Az ünnepi szentmisét, amely 15 órakor kezdődik, Lendvai 
Zoltán atya végzi.  

Még lehet szentmiseszándékokat előjegyeztetni a 2. félévre a plé-
bánia hivatalban vagy szentmisék után a sekrestyében.  

Újra lehet jelentkezni veszprémi zarándoklatunkra, amely június 20-
án, pénteken lesz, mivel egy második autóbuszt is indítunk. Délelőtt 
Szeghy Csaba atya papszentelésén veszünk részt a Bazilikában, délu-
tán pedig a zirci apátsági templomot és könyvtárt látogatjuk meg. A 
zarándoklat díja 3 900 Ft, jelentkezni a sekrestyében lehet.  

Jubiláns házasok találkozója lesz június 28-án a Székesegyházban. 
Az ezzel kapcsolatos tájékoztató honlapunkon olvasható. Jelentkezni 
június 12-ig lehet a plébánián.  

Jó állapotban levő használt gázkonvektort tud plébániánk eladni. 
Érdeklődni Németh Lajosnál lehet.  

Megjelent a Martinus júniusi száma, amely 150 Ft-ért vásárolható 
meg az újságos asztalról. Ugyanott található meg a Mária Rádió júniu-
si programfüzete is.  
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Ima a Szentlélekhez 
 
Ó Vigasztaló Szentlélek, töké-

letesítsd bennünk a Jézus által 
megkezdett művet, tégy minket 
erőssé, imádkozz velünk az egész 
világért. Add, hogy jobban ki-
használjuk az időt a belső élet 
elmélyítésére, adj lendületet 
apostoli tevékenységünknek, 
hadd érjünk el vele minden, 
Krisztus vére által megváltott 
népet és embert, az Ő örökségét. 
Törd le bennünk a természetes 
nagyravágyást, emelj fel a szent alázat régióiba, töltsön el minket az 
igazi istenfélelem és a nagylelkű bátorság. Semmi földi kötelék ne 
akadályozza hivatásunk tökéletes teljesítését.  

Önző érdekek vagy lomhaság ne hallgattassák el bennünk az iga-
zság követelményeit, semmiféle számítgatás, apró önzés ne csökkent-
se a szeretet mérhetetlen területeit. Legyen bennünk minden nagy: az 
igazság keresése és tisztelet, az áldozatkészség egészen a kereszt és a 
halál vállalásáig és végül legyen bennünk minden úgy, amint azt a Fiú 
Atyjához intézett utolsó imájában kérte, és úgy áradjon ki ránk, az 
Egyházra, intézményeire, minden egyes hívőre és népre a Szeretet 
Lelke, amint azt az Atya és a Fiú akarták. Ámen 

 
Szent XXIII. János pápa 



Készüljünk előre! 
 
Mielőtt a nyár elkezdődik, próbáljunk meg kicsit előre gondolkodni, 

hogy melyek azok a terveink, amelyek megvalósításának a nyár elmúl-
tával szeretnénk nekiállni. Sokat segíthet, ha nem a szűk határidők 
nyomására kezdünk el gondolkodni ezeken, hanem időt hagyva, meg-
fontoltan döntünk.  

Plébániánk ősztől újra számtalan lehetőséget kínál közösségünk 
tagjainak. Szeptemberben újra indul majd a bérmálkozók és a 
katekumenek felkészítése, amelyet mostantól az elsőáldozásra készü-
lők felkészítésével is kiegészítünk. A bérmálkozók és a katekumenek 
már jelentkezhetnek a képzésekre. A bérmálkozó-csoportba a közép-
iskolásokat várjuk, a katekumenek közé pedig a középiskolásnál idő-
sebbeket, felső korhatár nélkül.  

Talán már sokan azt is tervezik, hogy jövőre fognak összeházasod-
ni. Kérjük, hogy akik 2015-ben szeretnének házasságot kötni, lehető-
ség szerint már ősszel jelentkezzenek, hogy kellő idő álljon rendelke-
zésre a jegyeskurzus megszervezésére és a szükséges dokumentumok 
beszerzésére. 

További lehetőségekről folyamatosan beszámolunk a Hírlevélben, 
honlapunkon és Facebook-oldalunkon. Plébániai közösségeik a nyá-
ron is folyamatosan találkoznak, valamint programjaink is szinte teljes 
egészében a megszokott rend szerint zajlanak. A szentmiséken, a Plé-
bániai Hírlevélben és honlapunkon minden eseményről folyamatosan 
tájékoztatni fogjuk közösségünk tagjait.  

 
 
Anyakönyvi hírek 

 

Keresztelés 

Nádasi Luca Sára: 2014. június 1. 
Kemecsei Patrik: 2014. június 1. 
Kemecsei Flórián: 2014. június 1. 

Kovács Eszter Száva: 2014. június 1. 
Isten hozta közösségünk új tagjait! 

Házasságkötés 

Kiss Gábor – Deé Kitti Margit: 2014. június 7. 
Manfred Tschernuth – Nagy Adrienn: 2014. június 7. 

Torma Attila – Nikl Sarolta: 2014. június 7. 
Isten éltesse az új házaspárokat! 

 

Temetés 

Horváth Rudolf: 2014. június 3. 
Nyugodjék békében! 

 
INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 
A heti szentmisék rendje: 
Június 9, hétfő 

10 óra: + Margit, György és nagyszülők 
18 óra: + Márta 

Június 10, kedd, 18 óra: + Károly édesapa 
Június 11, szerda, Szent Barnabás apostol 
 10 óra, Bazita: + Galambos Miklósné Pirbus Mária temetési 

gyászmiséje 
18 óra: + Margit édesanya, János édesapa és nagyszülők 

Június 12, csütörtök, 18 óra: + Margit  
Június 13, péntek, Páduai Szent Antal áldozópap és egyháztanító, 

18 óra: + József édesapa 
Június 14, szombat, A Székesegyház felszentelése, 7 óra: + Ilona és 

Ferenc szülők 
Június 15, vasárnap, Szentháromság vasárnapja 
 8.30 óra (Bazita) + Nagyszülők 

10 óra: + Szülők, Dezső férj, Sándor testvér és György 
18 óra: + József és Margit 

 
Holnap a plébániatemplomban délelőtt 10 órakor és este 6 órakor 

lesznek szentmisék, Bazitán viszont nincs ezen a napon szentmise. 
Családok szentségimádása lesz holnap, június 9-én az esti szentmi-

se után, amelyre mindenkit szeretettel várunk. 


