
A katekumenátusra való jelentkezés ma zárul. Akik szeretnének hit-
tanulóként felkészülni a szentségek felvételére, kérjük, hogy még ma 
adják le a jelentkezési lapokat.  

Ifjúsági közösség indul plébániánkon középiskolás és egyetemista 
fiatalok számára. Tájékoztató lap a sekrestyében kapható.  

Fiatal házasoknak szóló közösség is indul nemrégen házasodott, ill. 
kisgyerekes családoknak. Információs lap a sekrestyében kapható. 

Plébániánkon is elindul a 9. osztályosok bérmálásra való felkészíté-
se. Azok jelentkezését várjuk most, akik általános iskolában folyamatos 
hitoktatásban részesültek. A felkészítőre a hittanos bizonyítvány és az 
elmúlt évi szentmisenapló leadásával lehet jelentkezni a sekrestyében 
vagy a plébánián. Az első találkozó október 11-én, pénteken délután 3 
órakor lesz a templomban, melynek kezdetére a szülőket is várjuk. 

Az év hátralevő részére szentmiseszándékok előjegyeztethetők a 
sekrestyében. 

A plébániaalapítási püspöki szentmiséről készült DVD-t megvásá-
rolhatják a sekrestyében mindazok, akik azt megrendelték. A Martinus 
szeptemberi számában egész oldalas írás található plébániánk meg-
alapításáról. Elérhető továbbá a Mária Rádió szeptemberi programfü-
zete is. 

Autóbuszos zarándoklatot szervezünk kispapunk Szeghy Csaba di-
akónusszentelésére október 12-én, szombaton. A részvételi díj 2000 
Ft. Jelentkezni Tausz Rózsánál lehet.  

Idén húsz éves a Családfesztivál. A rendezvényre szeptember 20-
21-én kerül sor, amelyre szeretettel várják minden család minden tag-
ját. A részletes program a hirdetőtáblán olvasható. 

Még lehet jelentkezni a szeptember 21-i ausztriai és szlovéniai za-
rándokaltra. Szórólap a templom hátuljában található, jelentkezni pe-
dig Tausz Rózsánál lehet.  

Köszönjük szépen mindazok segítségét, akik vállalták a ministráns-
ruhák mosását és vasalását! Minden egyes ruhát sikerült kitisztítani.  
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Szeptember 10-én plébániánk képviselőtestülete megtartotta ala-

kuló ülését. A testület ideiglenes testületként működik mindaddig, 
amíg az Egyházközségi Képviselőtestületek Szabályzata szerint fog 
majd összeállni a Testület. Jelenleg azok lettek tagjai a képviselőtestü-
letnek, akik eddig is tagjai voltak Kertváros részéről a Mária Magdolna 
Plébánia testületének. Ők kiegészültek a püspöki engedéllyel rendel-
kező lelkipásztori munkatársakkal, valamint azokkal, akik hivatalból 
tagjai a Testületnek. Ezen kívül Bazita filiális egyházközség képviselői is 
helyet kaptak a tanácsban.  

Az első ülésen lelkipásztori tájékoztatót és beszámolót hallgattak 
meg a képviselők a testület és az egyes képviselők feladatáról, vala-
mint a plébánia alapításával és az első hónap eseményeivel kapcsolat-
ban. Ezt követően az elvégzendő munkákat vették számba, mind lelki, 
mind pedig épületeink felújítása kapcsán. Lelki oldalról elsősorban a 
közösségek építése, létrehozása, ill. megtartása fontos feladat, vala-
mint az, hogy plébániánk minél több tagja tudjon olyan közösséget 
találni magának, ahol életkor vagy életállapot, esetleg érdeklődés sze-
rint hasonló emberekre talál. Ezért alakultak meg az elmúlt hetekben a 
hittanulók, a fiatalok és a fiatalházasok csoportja a már működő ima-
csoportok mellett.  

Épületeink felújítása komoly feladat. A plébánia központ nyílászáró-
inak cseréje és fűtésének korszerűsítése előfeltétele annak, hogy vég-
leges plébániai hivatalt és közösségi termet lehessen kialakítani. De 
ezeken kívül is még jó pár olyan feladat van, amellyel az ingatlant és 
az épületet a plébániai központ céljaira át kell alakítani. A kertvárosi 
templomban már zajlik a fűtésrendszer hibájának kijavítása. Fontos 
lenne továbbá a torony zsaluzatának és a templom oldalsó bejáratá-



nak újrafestése. Bazitán a templom teljes külső felújítására készülünk, 
jelenleg a munka előkészítése folyik. Ezen munkák elvégzése nem vár-
hat. Éppen ezért a képviselőtestület kéri a plébániánkhoz tartozó csa-
ládokat, hogy akinek elmaradása van az egyházközségi hozzájárulás 
befizetésében, az szíveskedjék azt rendezni, s ezzel is hozzájárulni plé-
bániánk működéséhez. 

További fontos feladatok lesznek a plébánia szentmiserendjének 
kialakítása, a hívőkkel való kommunikáció megszervezése és lebonyo-
lítása. A megoldásra váró feladatok számbavételét követően a képvi-
selők megállapodtak, hogy a következő ülésen kijelölik majd azokat a 
prioritásokat, amelyek alapján a munkák elvégzésének módját meg-
tervezik. Az addig eltelő időben igyekeznek a hívők véleményét meg-
kérdezni egyes ügyekben, valamint átgondolni, hogy mely munkálatok 
elvégzése látszik a leginkább fontosnak.  

A képviselőtestület következő ülése november 8-án, kedden az esti 
szentmise után lesz. 

 
 
Anyakönyvi hírek 
 

Keresztelések 
Kiss Márk: 2013. szeptember 8. 

Matus Lili Szófia: 2013. szeptember 14. 
Balogh Alex: 2013. szeptember 14. 
Isten hozta közösségünk új tagjait! 

 

Házasságkötés 
Horváth Erik – Váradi Veronika: 2013. szeptember 14. 

Isten éltesse az ifjú párt! 

 

Temetések 
Egyed Gyula: 2013. szeptember 11. 

Nyugodjon békében! 

 

 

Imádság kispapunkért 
 
Kispapunkat, Szeghy Csabát október 12-én szenteli diakónussá 

Márfi Gyula érsek a veszprémi bazilikában. Az ünnepi eseményre au-
tóbuszt is indítunk, hogy minél többen kísérhessük Csabát ezen a szép 
ünnepen, amelyre a szentmisék után lehet jelentkezni. Addig is azon-
ban imádsággal is segítsük és erősítsük őt az utolsó hetek készület-
ében. Például éppen ezzel az imádsággal: 

 
Mindenható örök Isten, hallgasd meg kegyesen kérésünket, és 

szolgádat, akit a papságra választottál, a Szentlélek áldásaival és 
mennyei ajándékainak teljességével áraszd el, hogy azt a szent hiva-
tást, amelyet kegyelmedből elnyer, segítségeddel méltóképpen töltse 
be, és velünk együtt az örök életre eljusson. Krisztus, a mi Urunk által. 
Ámen. 

 
 

HETI HIRDETÉSEK 
 
A heti szentmisék rendje: 
 
Szeptember 16, hétfő, Szent Kornél pápa és Szent Ciprián püspök 

vértanúk, 7 óra: Püspök atya szándékára 
Szeptember 17, kedd, Bellarmin Szent Róbert püspök és egyházta-

nító, 18 óra: + Károly és Ilona szülők 
Szeptember 18, szerda, 18 óra: + Regina és István 
Szeptember 19, csütörtök, Szent Januáriusz püspök és vértanú, 18 

óra: Jézus és Mária Szent Szívének tiszteletére és élő hozzátartozók 
Szeptember 20, péntek, Koreai vértanúk, 18 óra: + Szülők 
Szeptember 21, szombat, Szent Máté apostol és evangélista, 7 óra: 

Török család élő és + tagjai 
Szeptember 22, vasárnap: Kertváros, 11 óra: + Nagyszülők 

      18 óra: + Jenő, Tamás és a 
Molnár család + tagjai 


