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HÁLA ÉS KÖSZÖNET! 

Nagy hála van a szívemben Isten iránt, aki megadta ne-
kem a testi gyógyulás lehetőségét, és hogy újra mun-
kába állhattam július 1-gyel! Hálás vagyok azért a pár-
beszédért, amelybe belevonzott, hogy „kivitt a pusz-
tába”, hogy a lelkemre beszéljen, mint ahogy tette vá-
lasztott népével (vö. Oz 2,16). 

Hálás vagyok, hogy megtapasztalhattam az Egyház nagy 
családjának szeretetét és összefogását, de az ima erejét 
is! 

Köszönet Dr. Janes Zoltán atyának készséges és kiváló 
helytállásáért: Zákányszék és Bordány mellett nem le-
hetett könnyű váratlanul, ideiglenesen, határozatlan 
időre átvenni egy újabb plébániát, de fiatalos lendületé-
vel, bölcsességével és tapasztalatával minden fölmerülő 
nehézséget sikerült jól megoldania. Szívből köszönöm 
áldozatát! 

Köszönet a Plébániai Tanácsadó Testületnek, hogy ru-
galmasan együtt tudtak működni Zoltán atyával, és 
ahogy engem, őt sem hagyták magára, hanem folytat-
ták szolgálatukat, mint korábban. Külön köszönet Bálint 
Mihályné Franciskának és segítőinek, akik a templom 
körüli mindennapos munkát végezték. Hasonlóan kö-
szönet illeti Dr. Kispéter Gábort, a Plébániai Tanácsadó 
Testület világi vezetőjét, aki helyismeretével és szakér-
telmével segítette a pályázatok, a kapcsolatok és külön-
böző események zökkenőmentességét. 

Ugyanígy köszönet a zenei szolgálatot végzőknek, hitok-
tatóknak, a kommunikációs munkacsoportnak, az ima-
csoportoknak, Karitásznak és mindazoknak, akik helyt-
álltak az elmúlt nyolc hónapban, és munkájukkal, imáik-
kal, áldozatukkal vagy adományaikkal segítettek. Isten 
áldását kérem minden zsombóira! 

De nézzünk előre is egy kicsit: készülünk a jövő heti hit-
tanos táborra, a szeptember elején megtartandó búcsú-
ünnepre, de az Eucharisztikus Kongresszusra is (szept. 
5-12.). 

Ez utóbbit Ferenc pápa is megtiszteli jelenlétével. Áldott 
nyarat mindenkinek! 

(Kopasz István atya) 
 

-  Az Eucharisztikus Kongresszus záró 
szentmiséjére, a pápai misére (szeptem-
ber 12.) autóbuszos utazást szervezünk. 
Akit érdekel, július18-ig jelentkezzen a 
plébánián vagy a sekrestyében a 4.000 
Ft útiköltség befizetésével. 

-  Az Eucharisztikus Kongresszusra való 
készület jegyében kerekasztal beszélgetés lesz az üllési 
Déryné Művelődési Házban. A beszélgetés résztvevői 
Dr. Csókay András, Szikora Róbert, Dolhai Attila és 
Pindroch Csaba lesznek. A beszélgetést Zsuffa Tünde 
írónő, a Kongresszus sajtófelelőse vezeti. Az esemény 
ingyenes, védettségi igazolványhoz nem kötött, idő-
pontja pedig július 14. szerda, du. 6 óra. Előtte 5 órától 
a „Jelenlét” Zenekar dicsőítő koncertjén hangolódha-
tunk a beszélgetésre, amely az életről, a hitről és a 
Kongresszusról fog szólni. 
 

VASÁRNAP  

07.11.  

  

11:00 
 
 
18:00 

ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP  

Balogh és Kószó család élő 
és elhunyt tagjai 
 
Engesztelő imaóra 

KEDD  

07.13.  

8:00  Szentmise  

Balla házaspár,  

Hegedűs Jenő fia László, 

unokája László és elhunyt 

szülőkért 

CSÜTÖRTÖK  

07.15.  

18:00  Igeliturgia  

PÉNTEK 

07.16. 

18:00  Táborzáró szentmise 

VASÁRNAP  

07.18.  

  

11:00 
 
 
18:00  

ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP  

Sövényházi Ágnes élő és el-
hunyt családtagokért 
 
Engesztelő imaóra  


