
 

Várunk mindenkit szeretettel! 
Tombola és sütemény felajánlásaikat a plébánia hivatalban 

szíveskedjenek jelezni és majd leadni! 
 

Plébániai Hírlevél  
 

2022. május 29. 
Urunk mennybemenetele 

 

 

Már csak egy hónap! 
 

Ha diák veszi kezébe ezt a mostani Hírlevelünket, lehet hogy önmagára 
gondol, és egyből beugrik neki, hogy utolsó hónaphoz érkezünk meg az 
idei tanévben. Ráadásul ez már csak csonka hónap, mert június 15. után 
kezdetét veszi a vakáció. Így nem is annyira igaz, hogy már csak egy hónap 
van hátra. De azért ezt a két hetet még nagyon meg kell húzni, oda kell 
tenniük magukat, minden lehetőséget meg kell ragadni, hogy az év végi 
témazárókra, utolsó felelésekre, írásbeli vagy szóbeli beszámolókra olyan 
érdemjegyet kapjanak, amelyek fölfelé húzzák az átlagot! 

Én most kifejezetten arra gondoltam, hogy már csak egy hónap és temp-
lomunk búcsúnapját ünnepelhetjük. Az idén egy kicsit másként! Azért is, 
mert aznap lesz Szombathelyen a pap- és diakónusszentelés, így minden-
képpen csak délután tudunk közösen ünnepelni. Da annak viszon megad-
juk a módját! 

Elsőként ki kell emelnünk, hogy ünnepi szentmisével köszönjük meg Is-
tennek templomunkat, hogy az Úrnak hajléka itt van közöttünk és ilyen 
szép az Isten háza. Mivel ez az ünnep templomunk „névnapja”, hiszen 
Szűz Mária Szeplőtelen Szívének ünnepe van aznap, ezért búcsú ünnep, 
amely segít, hogy szembenézzünk bűneinkkel és elhatározzuk, hogy vál-
tozni szeretnénk. Felajánlható a búcsú arra, hogy a már megbánt, megbo-
csátott bűneink után járó büntetést is elengedje Isten. Kérjük ezt a ke-
gyelmet, hogy egykor majd az örökkévalóságban is együtt ünnepelhes-
sünk! 

A szentmise után a felnőtteknek Robi atya tart egy előadást, amely köz-
ben a gyerekeket színes programokkal szórakoztatják. Legyünk igényesek 
szellemi és lelki táplálékra! A hallottak segítenek majd bennünket, hogy 
baráti, vagy közösségi összejöveteleken átbeszélgessük a hitünket érintő 
kérdéseket. 

A családi és közösségi programok (faművesek, főzőverseny, társas, íjá-
szat, kutyasuli, szabaduló szoba) összetartozásunkat segíti majd elmélyí-
teni. A bál pedig alkalmat kínál, hogy vidáman és önfeledten is tölthes-
sünk időt ismerősök között. 

Írjuk be a naptárunkba és alakítsuk úgy életünket, hogy azt a délutánt 
közösen tölthessük el! 



Szentmiséinken is imádkozzunk Szent Rafaelhez, a betegek gyógyulá-
sáért és a járvány megszűnéséért: 

Szent Rafael arkangyal, egészségünk gondozó orvosa, szállj le a 
mennyből meggyógyítani a betegeket, és megoldani életünk nehéz 
problémáit. Maradj velünk, ó Arkangyal, akit Isten gyógyszerének hív-
nak. Szüntesd meg testünk betegségeit, és adj nekünk egészséges lelkü-
letet! Ámen. 

Szent Mihály arkangyal – Könyörögj érettünk! 
Szent Gábor főangyal – Könyörögj érettünk! 
Szent őrzőangyalok és védőszentek – Könyörögjetek érettünk! 
 

Plébániánk júniusi imaszándéka: Családjaink minden tagjában, fiatalok és 
idősek, gyermekek és felnőttek szívében ébredjen hit és köteleződjenek el 
Krisztus mellett! 

 
Anyakönyvi hírek: 

Keresztelés 

Pesti Noé: 2022. május 5. 22 
Sebestyén Ábel: 2022. május 22. 

Kónya Dávid: 2022. május 22 
Isten hozta közösségünk új tagjait! 

 

Házasságkötés 

Kósa Ádám és Tornyos Eszter: 2022. május 27. 
Dömök Péter és Simon Endina: 2022. május 28. 

Isten éltesse az új házaspárokat! 

 

Temetés 

Wurm József: 2022. május 24. 
Barna Rezsőné Németh Rózsa: 2022. május 27. 

Nyugodjanak békében! 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
Május 30, hétfő, Szent István király ereklyéinek átvétele, 7 óra: Élő csa-

lád 
Május 31, kedd,  
 8 óra: Bános Jánosné Lőrincz Zsuzsanna temetési szentmiséje 

18 óra: + Margit és családja  
Június 1, szerda, Szent Jusztínusz vértanú, 18 óra: Élő Ágnes és családja 
Június 2, csütörtök, Szent Marcellinusz és Szent Péter vértanúk, 18 óra: 

Élő József  

Június 3, péntek, Lwanga Szent Károly és társai vértanúk, 18 óra: + Szü-
lők, testvérek, élő és + hozzátartozók 

Június 4, szombat, 7 óra: + Márton és szülei 
Június 5, Pünkösd vasárnap  

7 óra: + László és Anna, + György 
8.30 (Bazita): Rózsás család + tagjai: + Sándor és Rozália szülők, + Fe-
renc nagybácsi 
10 óra: + Adrienn (+1.évf.) 
18 óra: + Lajos édesapa, nagyapa (+30.évf.) 
 

Pünkösdig minden szentmise előtt kilencedet imádkozunk, hogy ezzel is 
készüljünk a Szentlélek eljövetelének megünneplésére. Imádkozzunk együtt! 

Május 31-én, kedden az esti szentmise után szentségimádásra és közben-
járó imádságra várjuk a Testvéreket.  

Még május 31-ig, keddig várják csapatok jelentkezését június 11-én, 
szombaton az Alsóerdei Sport- és Élményparkban megrendezésre kerülő Kö-
zösségek 5 próbája elnevezésű sport napra. Jelentkezni május 31-ig a 
csalad.martinus.hu oldalon lehet. További információk a kihelyezett plakáton 
és szórólapokon olvashatók. 

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

Június 12-én a 10 órakor kezdődő szentmisében lesz tanévzáró Te 
Deumunk. Várjuk a diákokat és szüleiket, hogy közösen adjunk hálát a tanév 
minden kegyelméért! 

Aznap délután 15 órakor kezdődik a Jánkahegyen az Antal-napi búcsúi 
szentmise, melyet Stróber László plébános mutat be. Este 19 órától pedig 
templomunkban koncertet adnak a Zeneiskola művésztanárai. A belépés 
ingyenes, mindenkit várnak szeretettel! 

Június 18-án, szombaton 10 órától Szombathelyen Jubiláns Házaspárok 
Találkozójára várják azokat a házaspárokat, akik ebben az évben ünneplik 
házasságkötésük kerek évfordulóját. Jelentkezni a plébánia hivatalban lehet 
június 7-ig.  

Június 25-én, szombaton lesz plébániai búcsúnapunk. Az ünnepi szentmise 
15 órakor kezdődik, melynek főcelebránsa dr. Kürnyek Róbert lesz. Színes 
programmal készülnek a szervezők kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A napot 
utcabállal zárjuk, melyhez szívesen fogadjuk tombola és sütemény felajánlá-
saikat! Részletek a kihelyezett plakáton olvashatók. 

Augusztus 16-18-a között ifjúsági zarándoklatot szerveznek 15-25 év kö-
zötti fiatalok számára Sárvártól Csehimindszentig. Részletek a kihelyezett 
plakáton olvashatók. 


