Április 28-án, vasárnap valamennyi szentmise előtt az Isteni Irgalmasság
rózsafüzérét imádkozzuk el. Azon a vasárnapon a délelőtti szentmisére különösen is várjuk az óvodásokat és családtagjaikat, 17 órától a Szent Mónika
közösség tagjai találkoznak a kápolnában. Az esti szentmise után pedig a Pálóczi Horváth Ádám zeneiskola növendékei adnak jótékonysági hangversenyt
a plébániai karitász javára. Az esemény plakátja a hirdetőtáblán olvasható.
Szeretettel várunk mindenkit!
Ugyancsak azon a vasárnapon a Szent Rafael Kórház kápolnájában 15 órától búcsúi szentmisét mutat be Fekete Szabolcs Benedek atya a Szombathelyi
Egyházmegye irodaigazgatója az Isteni Irgalmasság vasárnapja alkalmából.
Mindenkit szeretettel várnak!
Április 29-ével kezdődően plébániánk házasságerősítő párkapcsolati
programot indít azok számára, akik szeretnék házasságuk alapjait megerősíteni, esetleg új alapokat találni. A programmal kapcsolatos részletek a hirdetőtáblán, valamint honlapunkon találhatók. Jelentkezni a Plébánia Hivatalban
lehet április 26-ig.
Megjelent a Martinus újság legújabb száma, valamint Plébániánk elmúlt
évét bemutató Évkönyv is. Mindkét kiadvány az újságos asztalon található
meg. Az Évkönyv ára 1200 Ft.
Május 4-én, szombaton buszos zarándoklat indul Esztergomba, ahol
Mindszenty József halálának évfordulóján szentmisét mutat be Erdő Péter
bíboros. Indulás a reggel fél hatkor a templom melletti parkolóból. Jelentkezni a Plébánia hivatalban lehet, részvételi díj 5000 Ft. További információk
a kihelyezett plakáton olvasható.
A csácsi Plébánián május 12-től indul a ’Szentségimádás iskolája’ című
adorációs iskola. A 12 alkalomból álló sorozat segít az imádságban és a
Szentségimádás mélyebb megélésében. Minden hónapban egy alkalommal
lesznek előadások, a hónap 2. vasárnapján 18 órai kezdettel. Egy-egy előadás 1 – 1,5 órás, a végén rövid Szentségimádással. Akik 2019. április 28-ig
jelentkeznek, Lelkigyakorlatos füzetet is kapnak. Jelentkezni a sekrestyékben
lehet.
Ha környezetükben valaki csekken fizetette be egyházközségi hozzájárulását és idén is ezzel a lehetőséggel kíván élni, kérjük, jelezzék felénk és eljuttatjuk a csekkszelvényt!
SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN SZÍVE PLÉBÁNIA – 8900 Zalaegerszeg, Átalszegett utca 100. • Telefon: 92/320626 • Email: zeg3@martinus.hu • Honlap: http://zeg3.martinus.hu • Keressen minket a
Facebook-on is! • Hivatali idő: hétfő: 9-12 óra; kedd: 9-12 óra; szerda: 15-17 óra; csütörtök: 9-12
óra; péntek: 15-17 óra vagy telefonos egyeztetéssel

Plébániai Hírlevél
2019. április 21.
Húsvétvasárnap
Succissa virescit – A megnyesett fa kizöldül!

Alapjában véve egész bizakodó, pozitív beállítottságú embernek gondolom magamat. Persze, nálam is van olyan, amikor egy kissé kétkedve
fogadok valamit, inkább „reálisan” vélekedek bizonyos helyzetekben.
Ilyen helyzetekben, amikor én magam Tamáskodom, jó, ha van valaki körülöttem, aki egy másik megvilágításból szemlélve az eseményeket, túl
tud billenteni abból, hogy teljesen lemondóan tekintsek az adott eseményre.
Kell valaki! Ezért megrázó olvasni János evangéliumában a Beteszda
fürdőnél lévő ember felsóhajtását: „Nincs emberem” /Jn5,7/. Milyen sokan vannak, akik ugyanezt élik át újra és újra. Nincs senki, aki egy-egy pillanatban melléjük állna, hogy fel ne adják.
A keresztény ember számára húsvét olyan erővel hat, ami képessé tesz
bennünket, hogy az esélytelennek tűnő helyzetekben is szilárd bizalommal legyünk Isten iránt. Hiszen egy reménytelen helyzetből már megmutatta, hogy ki tudja hozni a legtöbbet. A halál diadalmaskodni látszott,

végérvényesen veszni indult minden, de Jézus „legyőzte halállal a halált
és a sírban lévőknek életet ajándékozott” (görögkatolikus húsvéti ének).
Nyaranta egyre gyakrabban lehet látni, hogy szántóföldjeinken a tartós
hőség és szárazság következtében szinte centi vastag repedések keletkeznek. Főleg itt, a zalai agyagnál igazán szembetűnő. Olyan kemény a talaj,
hogy esélytelennek látszik, hogy bármi gyökeret verjen benne és megeredve növekedésnek induljon. És egyszer csak egy kisvirág meghazudtol
mindent, ami józan ésszel felmérhető, előbújik és virít.
Vagy van egy másik emlékképem is, ami hasonló üzenetet hordoz: Felénk nem sok sziklás hegység van…, de egy-egy kirándulás, vagy utazás
alkalmával el tudtunk jutni olyan vidékre, ahol a tájat nem csak lankák
tarkítják, hanem sziklás meredélyek, köves hegyormok szabdalják. És,
noha az énekben az szerepel, hogy „porlik mint a szikla”, tudjuk jól, hogy
a szikla roppant kemény képződmény. És kopár felszín ide, termőtalaj
hiánya oda, van, hogy egy-egy fa, dacolva forrósággal, tépázó széllel, a
természet elemeivel, a fizika törvényszerűségeivel, áll rendületlenül és
virít. Él!
Keresztény életünk hajnalán, húsvét vasárnap sziklás, kopár vidék rejtette az új élet magját. De ebben a kopár és kietlen hegyoldalban, sziklás
talajon nem csak a növények kókadoztak. Kiszáradt szívek szomjaztak valamit abból, ami az életet jelenti.
A feltámadással valósággá vált minden ember szeme láttára – még ha
szemtanúk nélkül mentek is végbe a konkrét események –, hogy Istennek
semmi sem lehetetlen. A fiatalságban ketté tört élet, a zöldellő, friss hajtás letörhető, de újra megered, mert mindig ÉL!
A közeli kisvárosból, Zalalövőről származó Lékai László bíboros jelmondata volt az, amit a címnek is választottam: „A megnyesett fa kizöldül!” Ez
is lehet a húsvét mostani üzenete. Nincs olyan, hogy Istennek valami végérvényesen lehetetlen lenne.
Mégis keserédes ez a vigasz, mert Jézus mégiscsak Isten Fia, neki ment,
de mi lesz velünk? Krisztus Urunk és köztünk azért van egy s más különbség. Ezt már pedzegette maga a mi Urunk is, amikor feltette a kérdést:
„ha a zöldellő fával így tesznek, mi lesz a sorsa a kiszáradt fának?” /Lk
23,31/. Éljen bennünk a bizalom, hogy Krisztus bennünket is feltámaszt!

Krisztus feltámadt, alleluja!

Anyakönyvi hírek
Temetés
Poór Ilona: 2019. április 17.
Nyugodjék békében!

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje:
Április 22, Húsvéthétfő
7 óra: Élő és + hozzátartozók és egy beteg édesapa gyógyulásáért
8.30 óra (Bazita)
10 óra: + Margit édesanya
18 óra: + Endre édesapa és + nagyszülők
Április 23, kedd, 18 óra: + Szülők, testvérek, + László férj
Április 24, szerda, 18 óra: + István, Mária és Teréz testvérek és a Keresztes család élő és + tagjai
Április 25, csütörtök, 18 óra: + Nagyszülők, + Aranka
Április 26, péntek, 18 óra: + Ferenc és élő családtagok
Április 27, szombat, 7 óra: Család + tagjai
Április 28, Húsvét 2. vasárnapja, Az Isteni Irgalmasság vasárnapja
7 óra: + Nagyszülők és + hozzátartozók
8.30 óra (Bazita): + Tischlerics szülők, Cziráki család
10 óra: + Férj, édesapa
18 óra: + Vörös és Porpáczy család élő és + tagjai
Hálásan köszönjük meg mindazok áldozatát, fáradtságát, amelyet a húsvéti ünnepek előkészítésében tett. Énekkar, minisztránsok, takarítók, díszítők
alapos és szép hozzáállását, hogy mindannyiunknak olyan húsvétja legyen,
amelyben boldogan tudunk és akarunk is hinni!
Az esti szentmise után, 19 órától Húsvéti koncertre várjuk a Testvéreket.
Vendégünk lesz Takács Ferenc ütőhangszeres előadóművész és a Zeneiskola
ütőhangszeres együttese.
Holnap, húsvéthétfőn, a vasárnapi rend szerint lesznek a szentmisék.
Április 26-án, pénteken folytatódik az Imaiskola. Várunk mindenkit szeretettel, hogy együtt figyeljünk arra, miként szólít meg bennünket Isten a
Szentíráson keresztül!

