Március 29-én, pénteken folytatódik az Imaiskola. Várunk mindenkit
szeretettel!
A jövő vasárnap a délelőtti szentmisére különösen is várjuk az óvodásokat és családtagjaikat. Aznap 17 órától a Szent Mónika közösség tagjai is
találkoznak a kápolnában. Az esti szentmise után pedig vasárnap esti muzsikára várjuk a Testvéreket.
Április 2-án, kedden 17 órától a Szent Család Óvodába várnak minden
érdeklődőt, Uzsalyné Dr. Pécsi Rita neveléskutató előadására. Az előadás
címe „ A döntésképesség fejlesztése”.
A plébánia Karitász csoportja tartós élelmiszer- és pénzadományokat
gyűjt a plébánia területén élő rászoruló családok javára. Minden adományt a templomban lehet leadni, melyeket előre is köszönünk.
Az otthonukhoz kötött időseket és betegeket meglátogatjuk a nagyböjt
folyamán egészen Virágvasárnapig. Kérjük, idejében jelezzék igényüket a
plébánia hivatalban!
Még lehet jelentkezni az egyházmegyei zarándoklatra a plébánia hivatalban. A zarándoklat díja 1.500 Ft, amely mellé 500 Ft-ért zarándokfüzet
is rendelhető.
A templom és környékének húsvéti ünnepekre való előkészítéséhez,
takarításához kérjük a Testvérek segítségét április 6-án, szombaton 9 órától. Ez alkalommal férfiak segítségét is kérjük a munkálatokhoz. Ugyancsak ezen a napon kerül sor a plébánia közösségi termének tavaszi nagytakarítására is, amelyhez közösségeink közreműködését kérjük.
Szíves figyelmükbe ajánljuk egyházmegyénk kiadványát a Martinust,
valamint plébániánk magazinját, az Örömhírt. Mindkét lap tartalmas és
érdekes gondolatokat közvetít a keresztény értékrend tükrében. Az
Örömhír megújult lapjain több értékes tanúságtételt és személyes írást
olvashatnak egy-egy itteni hívő tollából.
Az Adoremus és az Élő Kenyér misekalauz áprilisi száma a sekrestyében
átvehető.
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Nagyböjt 3. vasárnapja

Oltónapok – fákban, emberszívekben…
Annak ellenére,
hogy szinte telünk
sem volt, egyre
jobban
várom,
hogy kitavaszodjon. Az, hogy megint korán világosodik,
madarak
kedves éneke szinte zsibong itt, a
kertvárosban, virágok bújnak elő,
levelet hoznak és
szirmot bontanak,
az, hogy a gyümölcsfák millió virágba borulva virítanak, mind-mind boldogsággal és örömmel töltenek el.
De azt is tudom, a tavasz nem csak arról szól, hogy gyönyörködünk az
újjáéledő természet szépségében, a „fröccsenő napfényben”, hanem előjönnek a tavaszi munkák is. A földeken már javában zajlik a talaj előkészítése, hogy puha ágyként fogadja magába az új élet kezdetét jelentő magokat. Téli csapadékhiány ide, reggeli hidegek oda, a parasztnak a természet diktál, és ha azt kiáltja, hogy az idei esztendőben most kell nekilátni a
munkálatoknak, akkor nincs apelláta. Az őszi szántások új keresztnevet
kapnak, már vetésként nyújtózkodnak és büszkén mutogatják sarjadó,
zöld hajtásaikat, mint érettségi előtt álló fiatal a kabátjára tűzött szalagot.
A kelő vetések üdezöld színükkel beterítenének mindent. Olybá tűnik,

hogy megálljt csak a megye mellett kezdődő erdősáv tud parancsolni,
amely rügyező ágaival maga is helyet kíván magának a természet világában.
Miközben azt látjuk, hogy megy minden a maga rendje szerint, Isten
alkotta törvényszerűségek mentén, hogy a fű nő, a bimbó kipattan, a rovarok keresik a napsütötte helyeket, ahol meleget szívhatnak magukba, a
szarvasbika elhullajtja agancsát és egyre gyakrabban látni kézen fogva
sétálgató szerelmespárokat, tudjuk azt is, hogy van, amit nekünk kell kezünkbe venni. Nem csak a kapát, lapátot, fejszét vagy avargereblyét, vagy
bármely más kerti szerszámot, hanem azt a képességünket, hogy mi magunk is képesek vagyunk nemesíteni és nemesedni.
Napilapunkban, plakáton olvashatom, rádióban is hallom, hogy itt-ott
„oltónapok” szervezésébe fognak. Mert a gyümölcsoltásnak is tudománya
van. Nem lehet csak úgy, ákombákom, kókány munkával belehasogatni az
ágba. Attól nem lesz oltás, hogy két botot összekötözünk és bekenjük viasszal. Oda kell figyelni arra, hogy milyen alanyba, milyen oltványt ültetnek. Nem csak a számítógépes programok világában létezik az, hogy valami nem kompatibilis. A természetet sem lehet megerőszakolni! Tudni
kell, hogy mivel mit lehet beoltani, vagy éppen, hogy mit mivel célszerű.
Ilyen alapszabály pl.: almatermésűekbe csak almatermésűt lehet oltani,
csonthéjasba pedig csonthéjast.
Az emberi léleknek is megvannak a sajátságos tulajdonságai. Neveléssel képesek vagyunk a bennünk lévő jót kibontakoztatni. Kedves emlékem, hogy édesapánk nem egyszer mondta nekünk: „kis csimotám” (vagyis kis csemetém). Gyermekkorban sokkal nyitottabbak tudunk lenni
arra, hogy befogadjunk idegennek ható dolgokat. De bizonyos korszakunkban teljesen új dolgokkal is találkoznunk kell, olyan tulajdonságokat
beleoltani egy-egy emberpalántába, ami még nemesebb irányba viszi a
jellem formálódását. Olyan szép, hogy magyar nyelvünkben így honosodott meg az elnevezés is: „Gyümölcsoltó Boldogasszony”. Valami teljesen
új irányt vesz az emberi történelem. Az ember kompatibilis arra, hogy
befogadja Istent. Miként Mária képes volt méhébe fogadni Jézust. Ezzel
valami teljesen új emberforma jön létre: az ember képes az átistenülésre!
Engedjük, hogy Isten valami egészen újat oltson belénk!

Anyakönyvi hírek
Keresztelő
Wittmann Nándor: 2019.március 17.
Isten hozta közösségünk új tagját!
Temetés
Czigány Zsolt: 2019. március 19.
Baksa Károly: 2019. március 21.
Nagy István: 2019. március 22.
Nyugodjanak békében!
INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje:
Március 25, hétfő, Urunk születésének hírüladása (Gyümölcsoltó Boldogasszony), 18 óra: + László édesapa, + szülők és + testvérek és
élő családtagok
Március 26, kedd, 18 óra: + Tibor férj, édesapa, nagyapa
Március 27, szerda, 18 óra: + Miklós és Ágnes
Március 28, csütörtök, 18 óra: + István és Anna, + János, + Ferenc
Március 29, péntek, 18 óra: + Amália és Gyula
Március 30, szombat, 18 óra: Élő Zonga, + Magdolna és József szülők,
+ Gyula férj
Március 31, Nagyböjt 4. vasárnapja
7 óra: + Mihály édesapa
8.30 óra (Bazita): + László György, + László István, + Baranyai szülők
10 óra: + Balázs
18 óra: + Antal férj, édesapa, + János és József testvérek
Március 25-én, hétfőn este a 18 órai szentmisében lelki adoptálást lehet vállalni. Ennek keretében 9 hónapon keresztül mindenki egyénileg
imádkozhat egy megfogant magzatért.
Március 26-án, kedden szentségimádásra és közbenjáró imádságra várjuk a Testvéreket az esti szentmise után.

