
Hálásan köszönöm mindenkinek, aki eljött plébániatemplomunk bú-
csúünnepére és ezzel építette egyházközségünket, erősítette az egy-
máshoz fűződő kapcsolatunkat! Különösen is szeretném megköszönni 
mindazoknak, akik személyes áldozathozatalukkal, munkájukkal tevő-
legesen is hozzájárultak az ünnepségünk megszervezéséhez! Nagyon 
köszönjük a sok-sok önkéntes felajánlást: süteményeket, tombola tár-
gyakat! Nagyon boldog voltam, hogy ennyien eljöttek a búcsúi szent-
misére, a felnőttek meghallgatták az értékes előadást, miközben Örs a 
gyerekeknek mesélt. Öröm volt látni, hogy több kisebb-nagyobb közös-
ség együtt sütött-főzött, étkezett, beszélgetett. Voltak akik először 
ültek le közösen társasjátékozni, mások kipróbálták a „fanyűvés” mes-
terségét, megcsodálták a kutyasulit, a kicsik kipróbálták a ládavasutat, 
íjászkodtak, a legbátrabbak megpróbálkoztak a szabaduló szobával, és 
igazán jól sikerült a búcsúi bál! Köszönöm a szervezők rászánt idejét, 
értünk végzett szolgálatukat, hogy önmagukból adtak nekünk! 

Ma az esti szentmise után a Liszt Ferenc Vegyeskar ad jótékonysági 
hangversenyt plébániai Karitászunk javára. Utána a templom előtti 
téren meglepetés… A belépés ingyenes, adományokat szívesen fogad-
nak, melyet az Ukrajnából menekült, városunkban tartózkodó gyerme-
kek ellátására, kirándulására szeretnének fordítani. 

A héten lesz plébániánk hittanosainak nyári tábora. Ezúttal Celldö-
mölkre utazunk el. Kérjük a hívek imáit, hogy valóban felejthetetlen 
élményekkel gazdagodjunk, fiataljaink pedig növekedjenek hitükben, 
keresztény elköteleződésükben! 

A héten lesz elsőpéntek és elsőszombat. Pénteken a reggeli szent-
mise után szentségimádás lesz, szombaton pedig reggel 6 órától a 
fatimai rózsafüzért imádkozzuk el. 

A következő vasárnap a Szentatya apostoli munkájának megsegíté-
sére gyűjtjük majd a perselyadományokat, az úgynevezett péter-
filléreket. 

Július 4-én, hétfőn 16 órától a Verbum Dei közösség lelki napot 
szervez a plébánia közösségi termében. 

Megjelent az Adoremus júliusi száma. A sekrestyében átvehetők. 
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Évközi 13. vasárnap 
 

 

Családok Világtalálkozója 
 
Szerintem nem is kell 

különösebben meg-
erőltetni magunkat 
ahhoz, hogy visszaem-
lékezzünk egy olyan 
alkalomra, amikor 
meglátogattunk egy 
másik családot. Lehe-
tett az rokoni, vagy 
ismerősi család, akkor 
is tudott nagyon jól, 
vagy esetleg valami 
miatt nagyon rosszul 
lezajlódni. 

Bennem mindig va-
lami furcsa érzés ka-
vargott, hiszen kimoz-
dultunk a saját, jól 
megszokott komfort 
zónánkból, már az utazás ideje alatt sok olyan dolog előkerülhetett, 
ami esetleg elrejtve maradt volna, de akkor össze voltunk zárva egy 
bizonyos utazásnyi időre és olyankor napvilágra került sok szív titkos 

gondolata /vö. Lk 2,35/. Volt, amikor sajnos kicsit hangosra sikerült 
egy-egy ilyen utazás és találkozás, volt, amikor sok élménnyel gazda-
godva, a boldog megelégedettség érzésével tértünk haza. 

Micsoda különleges lehetett a Családok Világtalálkozója ilyen szem-
mel: nem is ismerős családokkal, egy totál idegen helyen, több napon 
keresztül, szervezett programok közepette találkozni, megélni keresz-
tény hitüket és ünnepelni az Isten által elgondolt közösséget, a csalá-
dot. 



Imádkozzunk a családokért azzal az imádsággal, melyet a 2022. 
június 22-26. között Rómában megrendezendő „családok X. világta-
lálkozójára” készítettek: 

 
Mennyei Szent Atyánk, itt állunk előtted, hogy dicsérjünk téged és 

hálát adjunk neked a család nagy ajándékáért. 
Imádkozunk hozzád a házasság szentségében megszentelt családo-

kért, hogy mindennap újra felfedezzék a kapott kegyelmet, és mint ki-
csiny családegyházak tanúságot tudjanak tenni jelenlétedről és Krisz-
tusnak az Egyház iránti szeretetéről. 

Imádkozunk hozzád azokért a családokért, amelyek nehézségeken, 
szenvedésen, betegségen vagy csak általad ismert megpróbáltatásokon 
mennek keresztül: támogasd őket, és add, hogy felismerjék a megszen-
telődésnek azt az útját, amelyre hívod őket, hogy megtapasztalhassák 
végtelen irgalmadat, és új utakat találjanak a szeretetben való növeke-
désre. 

Imádkozunk hozzád a gyermekekért és a fiatalokért, hogy találkoz-
hassanak veled, és örömmel válasszák azt a hivatást, amelyet kigondol-
tál számukra; 

imádkozunk hozzád a szülőkért és a nagyszülőkért, hogy tudatában 
legyenek annak, hogy ők a te atyai és anyai szeretetednek a jelei a 
gyermekeiről való gondoskodásban, akiket testben és lélekben rájuk 
bízol; 

és imádkozunk hozzád a testvériség megtapasztalásáért, melyet a 
család a világnak ajándékozhat. 

Add, Urunk, hogy minden család meg tudja élni életszentségre szó-
ló hivatását az Egyházban, főszerepet vállalva az evangelizációban, az 
élet és a béke szolgálatában, közösségben a papokkal és minden életál-
lapottal. Áldd meg a családok világtalálkozóját! Ámen. 

 

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

 
Szentmiséinken is imádkozzunk Szent Rafaelhez, a betegek gyógyulá-

sáért: 
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 

hívnak. Szüntesd meg testünk betegségeit, és adj nekünk egészséges 
lelkületet! Ámen. 

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

 
Anyakönyvi hírek: 

Keresztelés 

Bekő Márkó:2022. június 19. 
Isten hozta közösségünk új tagját! 

 

Temetés  
Andris Antalné Gombos Katalin: 2022. június 22. 

Sipos Kálmán: 2022. június 23. 
Németh Róbert: 2022. június 24. 

Kovács Zoltán Árpádné Révész Gizella: 2022. június 24. 
Dr. Csiszár Elemérné Dr. Nagy Mária: 2022. június 24. 

Nyugodjanak békében! 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 
Június 27, Szent László király, 7 óra: + László férj, + László testvér 
Június 28, kedd, Szent Iréneusz püspök és vértanú,  

7 óra: + József édesapa 
8 óra: Sebestyén Béláné Simon Anna temetési szentmiséje 

Június 29, szerda, Szent Péter és Szent Pál apostolok, 7 óra: + Irén 
és Gábor szülők, nagyszülők és hozzátartozóik 

Június 30, csütörtök  A római Egyház első szent vértanúi,  
7 óra: + Madarász József és családja 
12.30: Császár Sándor József temetési szentmiséje 

Július 1, péntek, 7 óra: + László 
Július 2, szombat, Szűz Mária látogatása Erzsébetnél (Sarlós Bol-

dogasszony), 7 óra: Élő családtagok 
Július 3, Évközi XIV. vasárnap  

7 óra: + Rozália édesanya 
8.30 (Bazita): + Ekler János férj, édesapa 
10 óra: + Olga édesanya, nagymama 
18 óra: + László férj, édesapa (+4.évf.) 


