Tegnapi nap tartottuk ötödik plébániai bálunkat, amely jó hangulatban telt el. Szeretnénk megköszönni a sok segítséget a szervezésben, a lebonyolításban! Akinek még van kapacitása, várjuk délután 14
órától az iskolában a visszapakoláshoz. Minden segítséget előre is
köszönünk!
A KÉSZ zalaegerszegi csoportja sok szeretettel vár mindenkit február 21-én 17 órától a Zárda kápolnában Benvin Sebastian Madassery,
a Pápai Missziós Művek Igazgatójának előadására: ”A KERESZTÉNY
EURÓPA MA!” címmel.
Jövő vasárnap a püspöki konferencia rendelkezése szerint a katolikus iskolák javára gyűjtjük a perselyadományokat.
Február 22-én, pénteken nincs hivatali szolgálat a Plébánián. Köszönjük megértésüket!
Szintén február 22-én folytatódik az Imaiskola. Várunk mindenkit
sok szeretettel 17 órától.
Jövő vasárnap a 10 órai szentmisére különleges módon is várjuk
az óvodásokat és családtagjaikat! A Szent Mónika közösség tagjai 17
órától találkoznak a kápolnában. Az esti szentmise után pedig vasárnap esti muzsikára is várjuk a Testvéreket!
A Szent András Evangelizációs Iskola március 1-je és 3-a között
Emmausz kurzust szervez. Részletek a hirdetőtáblán, jelentkezési lap
az újságos asztalon található.
A Szent Család Óvoda nyílt délutánra várja sok szeretettel a leendő
óvodásokat és szüleiket február 26-án, kedden 17 órától az óvodában.
A Brenner János Győri Hittudományi Főiskola (Papnevelő Intézet)
nyílt napot szervezet február 23-án. Aki kíváncsi hogyan élnek papnövendékeink, azon a napon bepillantást nyerhetnek a ház életébe. Jelentkezni a Főiskola honlapján elérhető jelentkezési lapon lehet.
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Plébániai Hírlevél
2019. február 17.
Évközi 6. vasárnap

„Itt a farsang, áll a bál”
Amikor
egy beszélgetésben előkerül például az a
szófordulat,
hogy odahaza
áll a bál, akkor
annak egyáltalán nem pozitív
kicsengése
van, az ember
elég
keserű
szájízzel éli meg. De a címben szereplő „áll a bál” most egyáltalán
nem szomorú hírt szeretne közölni, hanem valódi örömhírt kíván elmondani. A farsangi időszak elengedhetetlen része a bálozás. Az öszszefogás és összetartás egyik jelképe a báli összejövetel, valamint a
kulturált farsangi szórakozás legfontosabb színtere. Úgy tűnik, hogy az
elmúlt években újra felkapott lett az egyházi bálok megszervezése is,
amelynek közösségerősítő szerepe elvitathatatlan. Talán ezért is oly
népszerűek.
Ugyanakkor megfogalmazódik bennünk a kérdés: van-e okunk
a szórakozásra, ünnepelhetünk-e, miközben a világ tele van szenvedéssel, ellenségeskedéssel? Bálozhatunk-e nyugodt szívvel, amikor a
világ más tájain durrognak a fegyverek? Erre csak egy lehetséges választ adhatunk: Igen! Ha ugyanis nemet mondunk a boldogságra –

amelyre mindnyájan hivatottak vagyunk –, senkinek sem használunk,
sőt, még élhetetlenebbé, kopárabbá tesszük a környezetünket. Aki
nem tud örömet szerezni önmagának, az másnak sem képes segíteni,
és soha nem válik a béke hírnökévé. A keresztény embernek látnia
kell: a világ szép, Isten teremtette széppé. Nekünk is ebből a szépségből kell élnünk, részesednünk. Ezt az örömet szeretnénk elvinni másoknak is, szolgálva a békét és az egymás közti megbékélést.
Tudatosítanunk s vallanunk kell, hogy mi akkor is keresztények vagyunk, amikor bálozunk. Bálozzunk keresztényhez méltó módon! Ahogy Szent Pál apostolnál olvassuk: „Akár esztek, akár isztok
vagy bármi mást tesztek, tegyetek mindent Isten dicsőségére.” Az
öröm több formáját is ismerjük, de az igazi, őszinte öröm, a vidámság
soha nem állhat messze a keresztény embertől. Isten megajándékozott minket az örülni tudás képességével, Isten ajándéka az, hogy tudunk örülni, szórakozni, nevetni. A bál célja, hogy örömben, a vidámságban találkozzunk, együtt szórakozzunk. A mi kultúránk vidám. Nem
durva, faragatlan, hanem vidámsággal, (keresztény) örömmel van
átitatva – ez nem szabad szem elől tévesztenünk!
Az ilyen egyházi rendezvények nem csupán arra hivatottak,
hogy a fehér abrosz mellé összehozzák az embereket egy átmulatott
éjszaka erejéig, hanem több esetben jótékonysági küldetésük is van –
a befolyt összeget általában valamilyen karitatív célra, iskolák fenntartására vagy a templomok, plébániaépületek karbantartására szokás fordítani. Így válik az együttlét kellemessé és hasznossá.
Az egyházközségi bál egyfajta kitekintés a mennyei lakomába,
amelynek remélhetően valamennyien részesei leszünk. Az lesz majd a
mi igazi Bálunk, melyre komolyan kell készülnünk. Az idei farsang tanítson meg örülni és örömet szerezni egymásnak, hogy valóban méltó
várományosai lehessünk a mennyei lakomának.
Anyakönyvi hírek
Temetés
Fekete Károlyné Horváth Katalin: 2019. február 15.
Nyugodjék békében!

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje:
Február 18, hétfő, 7 óra: + Édesanya és + Horváth és Sümegi család
Február 19, kedd, 18 óra: + Mária édesanya, Gergely édesapa, +
nagyszülők és + Imre
Február 20, szerda, Szent Marto Jácinta és Ferenc, fatimai látnokok, 18 óra: + Vitéz Kiss István
Február 21, csütörtök, Damiáni Szent Péter püspök és egyháztanító, 18 óra: + Albina édesanya
Február 22, péntek, Szent Péter apostol székfoglalása,
8 óra: + Dr. Szőcs Péterné Pálfalvi Ágota temetési szentmiséje
18 óra: + Gyula férj, édesapa, nagyapa
Február 23, szombat, Szent Polikárp püspök és vértanú, 7 óra:
Tanítványok
Február 24, Évközi 7. vasárnap
7 óra: + Anna és Klára édesanyák
8.30 óra (Bazita): Klepeisz család + tagjai és + nagyszülők
10 óra: + Emília és szülei
18 óra: + Margit és István szülők

A mai vasárnapon is van még lehetőség az idei egyházközségi hozzájárulások gyorsított befizetésére. Kérjük a Testvéreket, hogy
amennyiben lehetséges szíveskedjenek élni e lehetőséggel. Egyúttal
hálásan köszönünk minden adományt, amellyel közösségünket támogatják.
A mai nappal zárul a Házasság hete rendezvénysorozat. Ez alkalomból az este 6 órás szentmisén külön áldásban részesítjük a házaspárokat, utána pedig meglepetés programja hívjuk őket.

