Május 24-én folytatódik az Imaiskola. A nyári szünet előtti utolsó alkalomra várunk mindenkit szeretettel! Bátorítjuk továbbra is a felnőtteket
és a fiatalokat, hogy próbálják ki az imádságnak ezt a módját!
Május 26-án, vasárnap 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 Dankos Attila ad
orgonakoncertet.
Május 22-től, Szent Rita emléknapjától minden hónap 22-én az esti
szentmise után Szent Rita kilencedet imádkozunk 9 hónapon keresztül.
Várjuk a kedves Testvéreket, hogy együtt kérjük Szent Rita közbenjárását
Plébániánkért, az itt folyó lelkipásztori munkáért, azért, hogy közösségünk
élő közösség legyen továbbra is, vagy ha lehet, akkor még lelkesebb tagokkal. Az első alkalommal rózsatöveket áldunk meg, ezért kérjük, aki
igényt tart megáldott rózsatőre jelezze a sekrestyében május 21-ig, vagy
hozzon az ünnepre magával rózsát.
Szeretettel kérjük a Testvéreket, ne feledkezzenek meg személyi jövedelemadójuk kétszer 1%-ának felajánlásáról. Az első százalékot kérjük,
hogy katolikus egyházunknak ajánlják fel, a második százaléknál pedig
szeretettel ajánljuk a Testvérek figyelmébe plébániai alapítványunkat,
melynek adatait tartalmazó lapok az újságos asztalon találhatók.
Szeretettel várunk fiatal felnőtteket újonnan induló közösségünkbe,
ahol hétköznapi helyzetek átbeszélése, játék mellett a résztvevők az Istennel való kapcsolatukat is megerősíthetik. Következő alkalomra május
24-én 19.30-kor kerül sor a plébánián.
Június 15-én Brenner János Imaszövetség tagjait várják Szombathelyre
hálaadó szentmisére, közös imádságra új papi és szerzetesi hivatásokért.
Kérjük, hogy az Imaszövetség tagjai - amennyiben szeretnének elmenni
Szombathelyre - jelentkezzenek a plébánián.
Június 22-én, Szombathelyen Jubiláns Házaspárok Találkozójára várják
azokat a házaspárokat, akik ebben az évben ünneplik házasságkötésük
kerek évfordulóját. Jelentkezni a plébánia hivatalban lehet június 11-ig.
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Húsvét 5. vasárnapja

Lehetetlen
Szerintem már nagyjából tudják rólam, hogy
gyerekként nem voltam
egy angyallelkű kisfiú.
Nem mondanám azt sem,
hogy csak keserűséget
tudtam okozni szüleimnek,
de sokszor tettem rossz fát
a tűzre. Sőt olyan is volt,
hogy egy-egy napon kicsit
jobban meg voltunk kergülve, olyankor szinte
semmit nem lehetett velünk kezdeni, sem a jó szó,
sem a szidás nem segített.
Egy idő után ezeket a helyzeteket a szüleink felismerték, és már rutinosan
csak annyit mondtak, hogy „jaj, gyerekek, olyan lehetetlenek vagytok”.
Nem tudom, honnan jöhet ez a szavunk, amikor nem is valaminek az
esélytelenségét, megvalósíthatatlanságát akarjuk vele kifejezni, hanem
jelzőként használjuk valakire. Tény, rám is mondták párszor, és már én is
mondtam hittanosra, kisgyerekre, de még a vén szamarakra is: „Lehetetlen”.
Szent Rita emléknapja lesz a héten. Őt szokták úgy jellemezni, hogy a
lehetetlen helyzetek védőszentje. Vagyis van, hogy a helyzet is lehetetlen,

nem csak egyszerűen emberileg nézve nem találunk rá megoldást, nem
csak kilátástalan és esélytelen, hanem úgy minden együtt, vagyis lehetetlen. Ezekben is Szent Rita tud lenni az egyik leghatékonyabb közbenjárónk.
De sokszor van életünkben olyan szituáció, amikor nem tudunk egyről
a kettőre jutni! Plébániánkon is… Alig vagyok itt pár hónapja, de bőven
akadt számomra megoldhatatlannak tűnő helyzet, többször ütköztem
olyan falakba, amelyek átugrása – úgy gondoltam – képességeimet jóval
meghaladja. Koppantam ott is, ahol előzőleg úgy gondoltam, meg tudom
ugrani a lécet. Ilyen volt egy-egy hittanos csoport, liturgikus ünnep, plébániai program, vagy egyszerűen a mindennapi életem szervezése.
Egyik ilyen alkalomnál fogalmazódott meg bennem a gondolat, hogy a
pofonokat, ha álljuk is, attól még nem megyünk előbbre. Ezért szükséges
lesz egy olyan hathatós szent közbenjárására, aki életünk ezen gordiuszi
csomóin képes valamit megoldani. Ekkor kértem Szent Rita közbenjárását
is. De éreztem, hogy kicsit nagyobb lendülettel, mélyebb bizalommal,
őszintébb szívvel és komoly elhatározással is kell kérnem. Ezért jónak látom most az alkalmat, hogy elkezdjek egy Szent Rita nagykilencedet. Vagyis, hogy kilenc hónapon keresztül minden hónap 22-én külön kérem
Szent Rita közbenjárását Plébániánkért, az itt folyó lelkipásztori munkáért,
azért, hogy közösségünk élő közösség legyen továbbra is, vagy ha lehet,
akkor még lelkesebb tagokkal.
Anyakönyvi hírek

Keresztelő
Gerencsér-Németh Krisztina: 2019. május 11.
Bödör Károly: 2019. május 11.
Hegedüs Dávid: 2019. május 12.
Isten hozta közösségünk új tagjait!
Elsőáldozás:
Gerencsér-Németh Krisztina: 2019. május 11.
Bedő István: 2019. május 11.
Bödör Károly: 2019. május 11.
Dr. Fata Anikó: 2019. május 11.

Bérmálás – 2019. május 11.
Horváth Dániel Sándor
Bedő István
Dr. Káldiné Dr. Magda Henriett
Bödör Károly
Karamán Eszter
Cselesznik Dóra Margit
Kovács Anna Mária
Faragó Brigitta
Palkovics Nóra
Dr. Fata Anikó
Prok Zsófia
Gál Anna Ilona
Simon Dániel
Gecseg Bence
Török Gerő
Gerencsér-Németh Krisztina
Vizy Benedek

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje:
Május 20 hétfő, Sienai Szent Bernardin áldozópap, 7 óra: + Vilma és
János szülők, + testvérek
Május 21, kedd, Magellán Szent Kristóf áldozópap és társai, vértanúk,
18 óra: + Nagyszülők
Május 22, szerda, Szent Rita szerzetesnő, 18 óra: Segítő Szűzanya tiszteletére
Május 23, csütörtök, Boldog Apor Vilmos püspök és vértanú, 18 óra: +
Szülők
Május 24, péntek, Szűz Mária, Keresztények Segítsége, 18 óra: + Szülők és + nagyszülők
Május 25, szombat, Tiszteletreméltó Szent Béla áldozópap és egyháztanító; Szent VII. Gergely pápa; Pazzi Szent Mária Magdolna szűz, 7
óra: + Szülők és testvérek
Május 26, Húsvét 6. vasárnapja
7 óra: Hálából a Szűzanyának
8.30 óra (Bazita): + Bátorfi József és neje: Bogár Rozália
10 óra: + Szülők és testvérek
18 óra: + Margit édesanya

