A délután további programja a hirdetőtáblán olvasható. A szervezők
mindenkit szeretettel várnak!
Szeptember 29-én kórházunk névadójának, Szent Rafael ünnepén 14
órai kezdettel ünnepi szentmisét mutat be Dr. Székely János megyéspüspök a kórház ebédlőjében. Mindenkit szeretettel várnak!
Örömmel fogadjuk azok jelentkezését, akik vasárnap vagy hétköznapokon vállalnak felolvasói szolgálatot a szentmiséken. Kérjük, hogy a sekrestyében iratkozzon fel mindaz, aki néha-néha vállalna ilyen szolgálatot!
A dátumokkal jelzett alkalmak mellé kérjük a nevüket és elérhetőségüket
megadni!
Szeptember havi, Élő kenyér című, gyermekeknek szóló misekalauz
ingyenesen elvihető az újságos asztalról, Ugyanígy a SZÍV újság ajándék
példánya is ingyenes.
Szíves figyelmükbe ajánljuk a keresztény értékeket közvetítő, családoknak szóló Képmás magazint, Keresztény Élet és Új Ember újságokat és
a Brenner Jánosról szóló kiadványokat, amelyek megvásárolhatók az
újságos asztalról.
Azok a 8. és 9. osztályosok, akik a tanévben szeretnének bérmálkozni
és leadták jelentkezésüket a plébánián, nekik az első bérmálási felkészítő
szeptember 18-án, 16 órakor lesz a közösségi teremben. A katekumenek
első találkozási alkalma szeptember 26-án, 19 órai kezdettel lesz.
Várjuk azon jegyespárok jelentkezését, akik jövőre szeretnének egyházi házasságot kötni. Jelentkezni a plébániai hivatalban lehet, egyéb
információ olvasható pl. a plébániai honlapunkon.
Ha van valaki, aki szívesen vállal önkéntes szeretetszolgálatot a plébániai karitász kötelékében, az jelezze a plébániai hivatalban!
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Plébániai Hírlevél
2018. szeptember 16.
Évközi 24. vasárnap
„Kell egy kis áramszünet…”
Ezt az idézetet nem a
Biblia jól megszokott lapjairól
választottam, hanem nemzetünk nagy nevettetőjétől, Hofi
Gézától. Az elmúlt héten a
postaládánkban landolt egy
értesítő az áramszolgáltatótól, hogy csütörtökön, reggeltől délután 4-ig karbantartási
munkálatok miatt áramszünet lesz az Átalszegett utcában. És ugyebár ez
érinti a plébániánkat is. Miközben tudomásul vettem a hírt, nekiálltam
agyalni azon, hogy akkor mire is kell figyelni, mi az, amit előre el kell intézni, hogy ne legyen galiba az áramkimaradás miatt.
Jöttek a programok, olyan feladatok, amelyekhez pl. nélkülözhetetlen a számítógép, vagy éppen a nyomtató, fénymásoló, telefon. És
még a mosógépről, villanyvilágításról, hűtőről nem is beszéltünk. Na és
az a nap éppen szeptember 13-ra esett, ami eleve egy kicsit extra a mi
plébániánkon, hiszen Fatimai engesztelés… És soroltam és soroltam. És
mindezek közepette tudatosult bennem, hogy a mindennapi életem már
mennyire függ attól az egyszerű ténytől, hogy van-e áram, vagy nincs.
Tudom jól, hogy lehet élni nélküle is, sok dolgot meg tudunk oldani áram
nélkül is, elvégre évszázadokon keresztül nem jelentett különösebb gondot a hiánya, de mégiscsak úgy rendezkedtünk be a mindennapjainkban,
hogy az áram megléte evidenciaként van elkönyvelve. Hiszen nem az
számít hírnek, ha pl. egy családhoz bekötik az áramot, hanem, ha valahol
kikapcsolják.
Az áramszünet most mégis átszervezést igényelt, GPS fogalommal
élve, újratervezést kellett csinálni. De nem is csak a napi rutint és feladatokat kellett átstrukturálnom, hanem az életem ritmusát is. Miközben

először nyugtalanított a tény, hogy nem kívánt változás lesz, mégis jó
volt. Kellett egy kis áramszünet!
Az áramszünet nem olyan, mint egy pillanatnyi rövidzárlat, vagy
amikor a telefon kiírja, hogy alacsony töltés miatt energiatakarékos
üzemmódba kellene kapcsolni. A tartós áramszünet valamelyest megállásra kényszerít mindenkit. Át lehet gondolni, hogy mi, akik annyira önállónak gondoljuk magunkat, a függetlenségért síkra szálltunk a történelem folyamán már jó néhányszor, és mégis mennyire függők vagyunk,
„áramfüggők”. Áram nélkül alig-alig tudunk élni, de a lelki életünk töltéséről sokkal könnyebben megfeledkezünk.
A templom olyan, mint egy lelki trafó ház. A feszültség csökken, de
az áramerősség, a teljesítmény növekedni tud. Lelki értelemben vett
áramszünet tudja igazán megbénítani az ember mindennapi életét.
Nagyvárosok villamosainak, trolibuszainak és a modern villanyvonatoknak van egy olyan alkatrésze, ami alkalmassá teszi őket arra, hogy közlekedni tudjanak. Az áramszedőjük, ami kapcsolatban van a felsővezetékkel, kell, hogy hibátlanul működjön. Nekünk is, a lelkünknek is kell, hogy
legyen olyan antennája, amely az „áramforrásunkhoz”, a
„FelsőVezetőhöz”, Istenhez kapcsol minket.
Miközben fizikai értelemben jó, ha van, sőt olykor „kell egy kis
áramszünet” az ember életében, lelki értelemben az áramszünet tilos!
Anyakönyvi hírek
Keresztelés
Mavolo Emma Róza: 2018. szeptember 9.
Isten hozta közösségünk új tagját!
Temetés
Antal Károlyné Mátai Mária: 2018. szeptember 11.
Nyugodjék békében!
INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje
Szeptember 17, hétfő, Bellarmin Szent Róbert püspök és egyháztanító, 7 óra
Szeptember 18, kedd, 18 óra: + László férj, édesapa, + hozzátartozók
Szeptember 19, szerda, Szent Januáriusz püspök és vértanú, 18 óra:
+ József férj, édesapa, testvér, + szülők és + testvérek

Szeptember 20, csütörtök, Kim Taegon Szent András áldozópap,
Csong Haszang Szent Pál és társaik vértanúk, 18 óra: + Jenő férj, a
Tamási és Molnár család + tagjai
Szeptember 21, péntek, Szent Máté apostol és evangélista,
13.30 óra: Dömötör Lászlóné Kozák Stefánia Erzsébet temetési
szentmiséje
18 óra: + Piroska és Lajos, Irma és Gyula nagyszülők, + Csaba
unokatestvér
Szeptember 22, szombat, 7 óra: + János, Margit és Dezső
Szeptember 23, Évközi 25. vasárnap
7 óra: + Mária és Sándor szülők, + családtagok, + György és +
Sándor testvér
8.30 óra (Bazita)
10 óra: + László férj, édesapa, nagyapa
18 óra: + Szülők, nagyszülők, + Sarolta testvér
Köszönjük a diákok felkészülését a mai tanévkezdő szentmisére! A
Szentlélek vezessen benneteket a tanév során, hogy ne csak bölcsességben, hanem az erényes életben is napról napra növekedjetek! Köszönöm
Endrédiné Fekete Ágnes hitoktatónak a szervezést, zenészeknek a közreműködést! Minden tanárnak és pedagógusnak kívánjuk, hogy teljen
örömük a fiatalokban! Kérjük, hogy a tudás átadása mellett emberségre
is tanítsák a jövő nemzedékét! Sok kegyelmet mindnyájuknak az új tanévre!
Tudjuk, hogy nevelői munkánk csak akkor lesz eredményes, ha a
gyermekek odahaza szeretetteljes légkörben nevelkedhetnek! Ezért bátorítjuk a családokat, hogy minél több időt töltsenek együtt, ne felejtkezzenek el a közös esti imádságról, beszélgetésekről! Imáinkkal kísérjük
életüket!
Ma délután, 16 órai kezdettel lesz az elsőáldozók szüleinek megbeszélése. Várjuk a most 4. osztályos gyermekek szüleit, hogy az október 7-én
esedékes elsőáldozási ünneppel kapcsolatos információkat megbeszéljük. Azok a 4. osztályosok lehetnek idén elsőáldozók, akik rendszeres
hitoktatásban részesültek az elmúlt év folyamán is, és járnak szentmisére.
A Zala Megyei Szent Rafael Kórház az Emlőrák Elleni Küzdelem Világnapja alkalmából szakmai napot szervez szeptember 28-án. A program
délután 14.30 órakor szentmisével kezdődik, amelyet a daganatos betegségben szenvedőkért és az őket gyógyítókért ajánlanak fel.

