
 

Várunk mindenkit szeretettel! 
Tombola és sütemény felajánlásaikat a plébánia hivatalban 

szíveskedjenek jelezni és majd leadni! 
 

 
 

Plébániai Hírlevél  
2022. június 12. 

Szentháromság vasárnapja 
 

 

Egy nap, ami után jobb színben tűnhetünk fel 
 

Valahogy így éltem meg a szombati alkalmat, a 
közösségek 5 próbáját. Egyrészt talán azért is, 
mert olyan csodálatosan szép, napsütéses időnk 
volt, amire talán valamennyien napok, vagy akár 
hetek óta is vártunk. Nem volt rekkenő hőség, a 
lágy szellőben, mint Illés, megtapasztalhattuk 
Isten szerető közelségét. És bizony nekem is, aki 
sokat vagyok épületben, vagy „szolgálati ruhában” mindezidáig kevés 
olyan alkalmam volt, amikor amolyan „tisztességes színt” kölcsönözhet-
tem magamnak, nem igazán lett színem. Most azonban – sokakkal együtt 
– más színben tűnhetek fel, mert a szabadtéri sportversenyek lehetőséget 
biztosítottak arra, hogy megfogjon bennünket a Nap. 

Ezen a napon azonban más is volt! Nemcsak a nap fogott meg bennün-
ket, hanem az az érzés is, amit ott megélhettünk: Egy álló napon át sport-
versenyek közben senki nem szidta a másik felmenőit, derekas küzdelem-
ben helyt állva nem játszottuk el a hattyú halálát, ha a másik csapat ügye-
sebb volt, nem szidtuk a bírókat, nem elégedetlenkedett senki, 200 (!!!) 
ember, aki plébániáink hívő közösségeinek oszlopos tagjai, megmutatták, 
hogy így is lehet: tisztességesen játszva, becsületesen küzdve, kulturált 
stílusban. Akik arra jártak és egy picit is megneszeltek az egészből valamit, 
talán hazamenve elgondolkodnak hívő közösségeinken, elkötelezett hívek 
életén! Talán jobb színben tűntünk fel a szemükben is! 

 

Szentmiséinken is imádkozzunk Szent Rafaelhez, a betegek gyógyulásá-
ért: 

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 

Szökrönyös Kristóf: 2022. június 5. 
Kozma Laura: 2022. június 5. 

Molnár Nóra Luca: 2022. június 5. 
Töreki Zoé: 2022. június 5. 

Isten hozta közösségünk új tagjait! 
 

Temetés 

Török Sándorné Nagy Rozália: 2022. június 9. 
Nyugodjék békében! 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 

Június 13, Páduai Szent Antal áldozópap, és egyháztanító, 
18 óra: + Mária és József szülők 
Június 14, kedd, 18 óra: Élő Áron 
Június 15, szerda, Árpád-házi Boldog Jolán szerzetesnő, 7 óra: + Ferenc és 

Teréz szülők 
Június 16, csütörtök, 7 óra: Török család + tagjai 
Június 17, péntek, 7 óra: + József férj, édesapa, nagyapa, dédapa 
Június 18, szombat, 7 óra: + Erzsébet és József szülők 
Június 19, vasárnap:Úrnapja (misék a megszokott, normál időponokban!) 

7 óra: A Segítő Szűzanya tiszteletére 
8.30 óra (Bazita): Élő Piroska édesanya 
10 óra: + Elvira édesanya 
18 óra: + Vilma és Mária 
 

Köszönjük mindazok munkáját és önzetlen szolgálatát, akik munkájuk-
kal hozzájárultak a közösségek 5 próbája program megvalósulásához! A 
rengeteg palacsinta, sütemény és helyben készült kemencés finomságok 
még felejthetetlenebbé tették az alkalmat! 

Mai napon adunk hálát diákjainkkal a tanév minden kegyelméért a 
bazitai és a 10 órakor kezdődő szentmisében. Imádkozzunk fiataljainkért, 
hogy a nyári szünet valóban testi- lelki feltöltődésül szolgáljon nekik! 

Ma 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 13-án, holnap lesz következő Fatimai esténk. Így reggel nem lesz 
külön szentmise, de 16 órától a fatimai rózsafüzért imádkozzuk el, 17 órá-
tól szentségimádás, 18 órától szentmise lesz, melyet Köbli Tamás szom-
bathelyi iskolalelkész mutat be. Várunk mindenkit! 

14-én az esti szentmise keretében lesz a gitársulisok Te Deuma. Ők vé-
geznek zenei szolgálatot 

Június 15-ével életbe lép a nyári miserend. Hétköznapokon reggel 7 
órakor lesznek szentmisék. 

Június 16-ától, csütörtöktől a reggeli szentmisék előtt 20 perccel el-
kezdjük Szűz Mária Szeplőtelen Szíve imakilencedünket. Készüljünk együtt 
búcsúünnepünkre ezzel az imádsággal is. Akár közösségben, akár odahaza 
otthonainkban, imádkozzunk, kérjük a Szeplőtelen Szívű Szűz Mária köz-
benjárását, engeszteljünk azokért a bűnökért, amelyekkel megbántják Őt 
és sértegetik! 

Sajnos június 19-én, Úrnapján az Egerszegfesztivál helyszíne egybe esik 
a körmenet tervezett útvonalával, így a közös ünnepséget mégsem tudjuk 
megtartani. Egy az aznapi miserend nem változik, azaz a kertvárosban 7, 
10, 18 órakor, Bazitán pedig 8.30-kor lesz szentmise. Úrnapi körmenetet a 
10 órás szentmise után tartunk itt a kertvárosban, amelyhez két sátor 
díszítéséhez várjuk lelkes önkéntesek jelentkezését, valamint szívesen 
fogadunk zöldág és virág felajánlásokat is. 

Június 25-én, szombaton lesz plébániai búcsúnapunk. Még várjuk kö-
zösségek jelentkezését a főzőversenyre és tombola felajánlásaikat. Egy 
nagy rendezvénysátor lesz felállítva a templom előtt, így mindenkinek lesz 
az egész napra ülőhelye. 15 órakor lesz az ünnepi szentmisénk. A felnőt-
teknek értékes témáról tart előadást Kürnyek Róbert atya, közben a 
gyermekeknek külön program lesz a templom előtti térnél felállított sá-
torban. A hagyományos faműves programban kipróbálhatják a különböző 
szerszámokat. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt érdekes lehet a kutyasuli 
bemutatója, az íjászat, vagy éppen a szabaduló szoba. Nagy könnyebbség 
lenne a szervezéshez, ha előre jeleznék, hogy kiknek a megjelenésére 
számíthatunk aznap! A napközbeni elemózsiát mindenki egyénileg oldja 
meg, folyadékról helyben kitelepült büfében gondoskodhatunk. A főző-
verseny eredményeinek kóstolása csillapítja esti éhségünket. Mivel már 
két éve nem lehetett egyházközségi bálunk, jó alkalom lehet az esti búcsúi 
bál szintén a rendezvénysátorban. Fogjunk össze! Legyen közös alkalmunk 
már az előkészület is! Aki szívesen vállal segítséget a pénteki pakolásnál, 
kérem, jelezze a plébánián! 

Augusztus 9-től 12-ig egyházzenei tábort szerveznek Szombathelyen. 
Részletek a kihelyezett plakáton olvashatók. 


