Ezen a vasárnapon a püspöki konferencia rendelkezése szerint a
katolikus iskolák javára gyűjtjük a perselyadományokat. Hálásan
köszönjük felajánlásaikat
A Szent Mónika közösség tagjai 17 órától találkoznak a kápolnában. Az esti szentmise után pedig vasárnap esti muzsikára várjuk
a Testvéreket! Szotyori Nagy Gábor orgonaművész ad koncertet.
Február 26-án, kedden 17 órától szentségimádásra és közbenjáró imádságra várjuk a Testvéreket.
A Szent Család Óvoda nyílt délutánra várja sok szeretettel a leendő óvodásokat és szüleiket február 26-án, kedden 17 órától az
óvodában.
A héten lesz elsőpéntek és elsőszombat. Pénteken 17 órától
szentségimádás, majd szentmise lesz, szombaton pedig reggel 6
órától a fatimai rózsafüzért imádkozzuk el.
A Szent András Evangelizációs Iskola március 1-je és 3-a között
Emmausz kurzust szervez. Részletek a hirdetőtáblán, jelentkezési
lap az újságos asztalon található.
Az Antióchia Közösség nagykanizsai tagozata március 14-e és
16-a között lelkigyakorlatot szervez fiataloknak. A programról
minden információ a hirdetőtáblára kihelyezett plakáton olvasható, jelentkezési lap elvihető az újságos asztalról.
Megjelent az Élő kenyér márciusi száma, amely a sekrestyében
átvehető.
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Plébániai Hírlevél
2019. február 24.
Évközi 7. vasárnap
Bíbor és fekete

Ezzel a címmel jelent meg 1983-ban a mozik vásznán egy olaszamerikai-angol összefogással megvalósult film. Benne egy ír származású katolikus pap, O'Flaherty, próbál ember maradni akkor,
amikor az Olaszországot és benne Rómát megszálló német katonák egy egyre embertelenebb politika terrorját hozzák. Ez a Vatikánban dolgozó, ír monsignore (monszinyór) segít menedéket adni
több ezer embernek, köztük zsidóknak, brit katonáknak, vagy bárkinek, akit ártatlanul üldöznek. Akkor, amikor a pápa a Vatikán
fogja lett, amikor a diplomácia szinte tehetetlen volt, akkor nem
maradt más, mint a bátrak színrelépése, a tettre kész emberek
leleményessége, a lelkiismeret szavára hallgatók szeretete, vagyis
emberség és helytállás.
A film címét talán a 19. századi francia realista író, Stendhal
leghíresebb regénye a Vörös és fekete ihlette. Legalábbis nekem
ez ugrott be először, amikor hallottam erről a filmről. De már

Stendhal is szembesíteni akarja regényében saját korát a 16. századdal, amikor még voltak példaképek, hősök. A regény is, a film is
úgy áll előttünk, hogy általuk úgy érezzük nekünk is el kellene indulni egy olyan úton, aminek a végén emberibb emberek, talán
még szentek is lehetünk.
És a héten Ferenc pápa bejelentése után most újra elénk áll
„bíbor és fekete” reverendájában Mindszenty József és őt látva
ismét felerősödik bennem annak vágya, hogy érdemes jónak, kereszténynek, magyarnak, szentnek lenni.
Mindszenty József bíborosban, példaképet, talpig becsületes,
sokszor szigorú, de mindig embernek megmaradó embert kap példaképül a mai magyar ifjúság, de a felnőtt és éltesebb korú generáció is.
Erdő Péter bíboros úr így nyilatkozott róla: „nincs kétség, a bíboros Istent, egyházát, hazáját, népét nagyon szerette, az alapvető
emberi jogokért akkor is felemelte szavát, amikor ez számára veszélyesnek ígérkezett”.
Kire, ha nem ilyen példaképre van szükségünk?
Egy laposra vert ereszcsatorna nevében elmondott halk kérés
Nem akarok átcsapni az Örkény nevével
fémjelzett groteszk stílusba, de a mi ereszcsatornánkat tényleg jól helyben hagyták –
ha már elvinni nem tudták. Itt maradt nekünk. Mi így is szeretjük: egy kicsit lapos,
egy kicsit horpadt, de a miénk. Nem különösebben értékes, hiszen nem nemesfémből, nem aranyból, még csak nem is rézből
van, csupán egy bádog henger, ami arra
szolgál, hogy a drága esőt eljuttassa a
templom tetejéről annak talpáig. Nekünk
így is értékes. Kérjük, ne tessenek bántani!
Nem tehet róla, hogy nincs olyan szép

hangja, mint a harangnak, nem csillog úgy, mint a kehelyen az aranyozás, nem olyan nagy és látványos, mint a templom tornya.
De a feladatát így is nagyon ügyesen ellátta! Én tanúsítom, mert
már láttam. Elhihetik, olyan ügyesen megbújt eddig a sarokban.
Nem akart az fájdalmat okozni rongáló embertársunknak. Nem
hiszem, el, hogy a csatorna támadt rá, mert elővigyázatosságból jól
odabilincseltük a falhoz…
Kérünk mindenkit, figyeljünk jobban szegény csatornára, hogy
ezentúl senki ne bánthassa!
Anyakönyvi hírek
Temetés
Dr. Szőcs Péterné Pálfalvi Ágota: 2019. február 22.
Nyugodjék békében!
INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje:
Február 25, hétfő, 7 óra: + Lajos testvér
Február 26, kedd, 18 óra: Élő gyermek
Február 27, szerda, 18 óra: Élő Nóra
Február 28, csütörtök, 18 óra: + Vilmos és nagyszülők
Március 1, péntek,
8 óra: Tóth Vendelné Kocsis Szidónia Zsuzsanna temetési
szentmiséje
18 óra: + Teréz és Sándor, Éva és Sándor szülők, nagyszülők, élő Csongor unoka és élő Ildikó
Március 2, szombat, 7 óra: Szűzanya Szelőtelen Szíve ellen elkövetett bűnök engesztelésére
Március 3, Évközi 8. vasárnap
7 óra: + János és Mária szülők
8.30 óra (Bazita): + Márton és Erzsébet
10 óra: + Erzsébet és László szülők, + keresztszülők, + Erzsébet dédmama, + testvérek
18 óra: + Anna és Ferenc nagyszülők

