
 

Várunk mindenkit szeretettel! 
Tombola és sütemény felajánlásaikat a plébánia hivatalban 

szíveskedjenek jelezni és majd leadni! 
 

 
 

Plébániai Hírlevél  
2022. június 19. 

Úrnapja 
 

 

Vinculum caritatis – a szeretet köteléke 
 

Az 1938-as Nemzetközi Euchariszti-
kus Kongresszus jelmondataként vált 
igazán ismertté ez a megfogalmazás: 
vinculum caritatis, vagyis, hogy az 
Eucharisztia a szeretet köteléke. Ez 
egy Szent Ágostontól vett mondat 
kiragadott része, hiszen ez az V. szá-
zadban élt egyházatya egyszer így 
dicsőítette az Eucharisztiát: „O sacramentum pietatis, o signum unitatis, o 

vinculum caritatis!” ami azt jelenti: Ó, jóság szentsége, ó, az egység jele, ó 
szeretet köteléke! Így hát mostanra ez már egy több mint 1500 éves meg-
fogalmazása annak, hogy az Oltáriszentség a szeretet kötelékeként kap-
csol egybe bennünket. Benne így megvalósulhat az, amit az Eucharisztikus 
kongresszus himnuszában olyan vágyva és kiáltva éneklünk: „forrassz egy-

gyé békességben minden népet, nemzetet!” 
A szeretet köteléke képes egybe forrasztani emberek szívét, különböző 

nemzetek népeit. De nemcsak létrehozza, hanem fent is tudja tartani a 
szeretet egységét. A kötelék, az egység köteléke tartós lesz, ha az Oltári-
szentséghez is tartósan hűek tudunk maradni. 

Ezen a hétvégén egy nagyon különleges módját választotta az Egyház-
megye, hogy kifejezésre juttassa a szeretet kötelékét: Nemcsak Úrnapja 
megünneplésére készültünk, hanem szombaton délelőtt a Székesegyhá-
zunk ismételten a szeretet szavaitól volt hangos, hiszen sok száz házaspár 
ünnepelte meg, hogy életében a szeretet köteléke a házasság által is kéz-
zelfogható. Jubiláns házasokként visszaemlékezhettek arra, hogy a házas-
ságkötés szertartásában van egy olyan fohász, ami így hangzik: „A Szentlé-

lek egyesítse szívüket a tiszta szeretet elszakíthatatlan kötelékével!” A 
tiszta szeretet elszakíthatatlan köteléke az, ami megtartja őket. Így igaz 
ránk ez az Eucharisztiával kapcsolatban is! A szeretet köteléke, az Eucha-
risztia tart meg minket a Jézus iránti hűségünkben, az Egyházhoz való vi-
szonyunkban. Ünnepeljük együtt ezen a hétvégén a szeretet kötelékét, az 
Oltáriszentséget és a házasság szentségét! 



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 

Tamási Julianna: 2022. június 12. 
Tamás Flóra: 2022. június 12. 

Gáti Júlia: 2022. június 5. 
Isten hozta közösségünk új tagjait! 

 

Házasságkötés  
Németh Ferenc és Fitos Gréta: 2022. június 18. 
Tóth Milán és Kovács Nikolett: 2022. június 18. 

Isten éltesse az új házaspárokat! 
 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 

Június 20, 7 óra: + Kálmán és Matild szülők 
Június 21, kedd, Gonzága Szent Alajos szerzetes, 7 óra: Hálából 
Június 22, szerda, Nolai Szent Paulinusz püspök; Fisher Szent János püs-

pök és Morus Szent Tamás vértanúk,  
7 óra: + Éva és Sándor, Teréz és Sándor szülők, + nagyszülők 
10 óra: Andris Antalné Gombos Katalin temetési szentmiséje 

Június 23, csütörtök, Keresztelő Szent János születése,  
7 óra: + András és Lajos 
11 óra: Sipos Kálmán temetési szentmiséje 

Június 24, péntek, Jézus Szent Szíve,  
7 óra: + András atya 

8 óra: Németh Róbert és Kovács Zoltán Árpádné Révész Gizella teme-
tési szentmiséje 
14 óra: Dr. Csiszár Elemérné Nagy Mária temetési szentmiséje 

Június 25, szombat, A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szíve, 15 óra: 
A Plébánia híveiért; + Piroska édesanya, + Ferenc édesapa 

Június 26, Évközi XIII. vasárnap  
7 óra: + Klára és István szülők 
8.30 (Bazita): + Nagy Péter atya (+1.évf) 
10 óra: + János férj, édesapa, nagyapa 
18 óra: + Vilmos és Erzsébet szülők, + Gyula és Ferenc testvérek, + 
István 

Szűz Mária Szeplőtelen Szíve imakilencedet imádkozunk a reggeli szentmi-
sék előtt 20 perccel. Készüljünk együtt búcsúünnepünkre ezzel az imádsággal 
is. Akár közösségben, akár odahaza otthonainkban, imádkozzunk, kérjük a 
Szeplőtelen Szívű Szűz Mária közbenjárását, engeszteljünk azokért a bűnö-
kért, amelyekkel megbántják Őt és sértegetik! 

Június 22-én a szentmisét követően Szent Rita kilencedünket folytatjuk. 
Kérjük közbenjárását a lehetetlennek látszó helyzetek megoldódásáért! 

Június 25-én, szombaton 10 órakor kezdődik a székesegyházban a pap- és 
diakónusszentelés ünnepsége. Imádkozzunk értük, hogy Isten szándéka sze-
rint végezzék szolgálatukat! 

Szintén aznap lesz plébániai búcsúnapunk is. Még várjuk közösségek je-
lentkezését a főzőversenyre és tombola felajánlásaikat. Egy nagy rendezvény-
sátor lesz felállítva a templom előtt, így mindenkinek lesz az egész napra ülő-
helye. 15 órakor lesz az ünnepi szentmisénk. A felnőtteknek értékes témáról 
tart előadást Kürnyek Róbert atya, közben a gyermekeknek külön program 
lesz a templom előtti térnél felállított sátorban. A hagyományos faműves 
programban kipróbálhatják a különböző szerszámokat. Kicsiknek és nagyok-
nak 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 gon-
doskodhatunk. A főzőverseny eredményeinek kóstolása csillapítja esti éhsé-
günket. 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! 

Június 26-án, vasárnap 19 órától a Liszt Ferenc Vegyeskar ad jótékonysági 
hangversenyt plébániai Karitászunk javára. A belépés ingyenes, adományokat 
szívesen fogadnak, melyet az Ukrajnából menekült városunkban tartózkodó 
gyermekek ellátására, kirándulására szeretnének fordítani. 

Megjelent az Adoremus júliusi száma, előfizetők a sekrestyében átvehetik. 


