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Papszentelés a Bazilikában
Július 2-án, Sarlós Boldogasszony ünnepén dr. Pápai Lajos püspök
atya pappá szentelte Gats Mihály és Havassy Bálint diakónusokat.
Gratulálunk Nekik, és Isten segítségét kérjük egész papi életükre!
Püspök atya augusztus elsejével felmentette segédlelkészi szolgálata
alól Tenger Szilárd káplán atyát, és kinevezte Szákszend, Császár és
Vérteskethely plébániák plébánosává.
Gratulálunk Neki, és egyúttal megköszönjük azt a szolgálatát, amelylyel végezte munkáját közöttünk az elmúlt évben.
Szilárd atya ünnepi búcsúzó szentmiséje augusztus 3-án,
órakor lesz.
Azt kívánjuk Neki, hogy továbbra is kísérje Isten áldása és öröme
lelkipásztori munkáját!
ipásztor nélkül, hiszen püspök atya Gats Mihály, mihályi szü
újmisés
káplánjává.
Az újmisés atya templomunkban július 13-án, vasárnap
órakor mutatja be ünnepi szentmiséjét, melynek végén újmisés áldásban részesíti a testvéreket.
Németh István atyát püspök atya kinevezte a soproni Orsolyita
Iskola püspöki biztosává és az Orsolyita templom igazgatójává.
Gratulálunk Neki, és mindannyian imádkozunk érte!

Kedves Szent Imrés hívek!
Mindig
nagyon
nehéz
búcsúszavakat
megfogalmazni,
pláne, olyan emberek felé, akik
szívemhez, nagyon közel állnak.
Most mégis meg kell tennem,
hiszen
szeretném
röviden
megköszönni azt, hogy egy évem
alatt annyi, de annyi szeretettel
elhalmoztak. Nekem minden egyes
nap melyet itt töltöttem, Isten igazi
ajándékának számított.
Még mindig lelki szemeim
szentmisémet, amit itt mutattam be,
mondhatnám úgy is tengernyi

méltó, és kedves ministráns arcok,
akik mindig annyira, de annyira
szeretettel
pillanattól
kezdve.
Szinte
minden
egyes
velük
töltött
pillanatom szinte örök emlékként
íródik szívembe, akárcsak az a
felejthetetlen momentum, amikor a
kedves hívek névnapomon értem
imádkoztak. A Jóisten fizesse meg
mindannyiótoknak a hozzám való
szeretetét.
Az igazi szív nem felejt, tartja a régi mondás,
s ez így is van, én sem felejtelek el benneteket,
magammal viszem, minden szép emlékem
Szákszendre, ahová kinevezésemet kaptam. Elviszem, plébános úrnak, Tamás atyának jóságát, elviszem a híveknek

és a ministránsaimnak örömteli mosolyát, mellyel
engem mindig megajándékoztak.
tadhassam a kapott jóságot, szeretetet, és mosolyt.
E jó tulajdonságokról, mindig e szeretett közösség
fog eszembe jutni, s valahányszor egy mosolyt fogok ott látni, az a ti mosolyotok is lesz.
Kedves hívek!
Sok mondani, és köszönni valóm lenne, de
azt majd inkább a búcsúmisémen augusztus 3-án
megköszönöm, hogy itt töltött egy évemet ennyire
csodálatossá tettétek! Kérlek benneteket, hogy a
ihály testvéremet is fogadjátok
olyan szeretettel, mint ahogy engem is fogadtatok

A Jóisten áldjon meg benneteket, és vigyázza
szeretett közösségeteket!

Szilárd atya

fel
al
Augusztus 14-én, csütörtökön a Tihanyi Bencés Apátság templomában a 1730Barkó Gábor Ágoston
szentmisére szeretnénk buszt indítani, a jelentkezéssel kapcsolatos
odán.
Augusztus 15-én, pénteken, Nagyboldogasszony ünnepén, és
augusztus 20-án, szerdán, Szent István király ünnepén vasárnapi
rend szerint lesznek a szentmisék: 730, 945, 1000, 1130, 1800. Augusztus
20-án a 10 órás szentmise végén tartjuk az új kenyér megáldását.
A hittantermek bejáratának átépítésével és az új konyha kialakításával
sségi
igényeknek még jobban megfeleljen.
Szeretettel hívjuk augusztus 20-án a 10 órás szentmise után a testvéreket a plébániánk új közösségi házának megnyitására és az abban
szerény agapéra.
Aranymise

Augusztus 30-án, szombaton este 6 órakor Hrotkó Géza székesegyházi kanonok, Rédly Elemér
-szabadhegyi plébános,
és Péntek József
, pápai prelátusok közös
aranymiséje lesz templomunkban. A szentmise végén aranymisés
áldásban részesítik a híveket.
A kórházi szentmise helyett
tartunk,
melynek végén szentáldozáshoz is járulhatnak a hívek.
Latin mise

Július 27-én és augusztus 31-én,
kez
Els péntek

Az
betegeket július 4-én és az
augusztusi beteglátogatás helyett július 25-én látogatjuk.

