Csütörtökön a leendő elsőáldozókkal Vasvárra zarándokoltunk, szombaton pedig a minisztránsokkal kirándultunk Pusztacsatárra. Hálásan
köszönjük a szülőknek a közreműködést és mindazok támogatását, akik
segítették, hogy a programok megvalósuljanak!
Jövő vasárnap lesz Pünkösd ünnepe. A Szentlélek eljövetelének megünneplésére lelkileg is készüljünk! Ezért minden nap van lehetőség arra,
hogy imádkozzunk a Szentlélek ajándékaiért, gyümölcsiért. Várunk mindenkit szeretettel!
A héten lesz elsőcsütörtök, 17 órától imaóra papi hivatásokért, majd 18
órától szentmise. Pénteken 17 órától nem a szokásos elsőpénteki imaórára várjuk a kedves testvéreket, hanem a húsvéti időszak sajátos imaútját,
az Öröm útját imádkozzuk el, amelyben Jézus feltámadása utáni eseményeket elmélkedjük végig, miként nagyböjtben a keresztutat. Várunk
mindenkit e közös imádságra!
Június 15-én Brenner János Imaszövetség tagjait várják Szombathelyre
hálaadó szentmisére, közös imádságra új papi és szerzetesi hivatásokért.
Kérjük, hogy az Imaszövetség tagjai jelentkezzenek a plébánián.
Június 15-től, a nyári időszakban minden hétköznap reggel 7 órakor
vannak szentmisék, este pedig ezeken a napokon nincs szentmise. A vasárnapi szentmisék rendjében a nyáron sincs változás.
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.
Idén is megrendezésre kerül a Szent Antal-napi búcsú a Jánkahegyen.
Ezúttal, június 16, vasárnap, 15 órakor kezdődő szentmisére várják a híveket az ünnepség szervezői. A szentmisét bemutatja és a szentbeszédet
mondja: Kercza Csaba Asztrik ferences szerzetes. Minden hívőt, és érdeklődőt szeretettel várnak!
Kapható plébániánk kéthavonta megjelenő magazinjának, az Örömhírnek legújabb száma. Benne olvashatunk interjút, beszámolót, személyes
tanúságtételt egy-egy plébániánkhoz tartozó hívő tollából. A kiadvány az
újságos asztalokról elvihető. Adományaikat hálásan köszönjük!
Az Adoremus és az Élő Kenyér gyermekeknek szóló misekalauz júniusi
száma megérkezett, átvehető a sekrestyében.
SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN SZÍVE PLÉBÁNIA – 8900 Zalaegerszeg, Átalszegett utca 100. • Telefon:
92/320-626 • 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. június 2. – Urunk menybemenetele

A fehér reverenda Csík-os lett
2005-ben a Mindszenty
Gimnázium
néhány
elkötelezett, hívő tanára fellelkesített bennünket, hogy vállalkozzunk egy csodálatos
zarándokútra, menjünk
el Csíksomlyóra a pünkösdi búcsúra. Harmad
éves
gimnazistaként
úgy gondoltam, most,
vagy soha. Hiszen Tudtam, hogy a következő
évben érettségiznem
kell, sőt már az is lebegett a szemem előtt,
hogy utána meg a szemináriumi évek következnek és tavasszal a
vizsgák miatt nem tudok majd menni. Egy
szó, mint száz, úgy határoztam, hogy elmegyek
én is.
Mivel osztályunkból sokan
jelentkeztünk, még inkább oldott volt a hangulat, jól telt az utazás is. Eljutottunk a történelmi Magyarország keleti határpontjához, Gyimesbükkre ahol az
„Ezeréves Határnál” átlép a vasút Erdélyből Moldvába.

Onnan kezdődött meg az a pár napos gyalogos zarándokút, amely, míg
élek, szép emlékként marad meg bennem. Nekünk sem kell szégyenkeznünk a
zalai táj miatt, na de ott micsoda dombok, erdők vannak!
Elvarázsolt bennünket mindaz, amit ott láthattunk. Zöld rétek, apró, fadeszkás házak, nem ritka a legelésző jószág látványa, az utcán kocsit húzó
szarvasmarha, a legelésből hazatérő gulya.
Amikor leszálltunk az autóbuszról és beléptünk egy templomba, rend, tisztaság, élő, szép virágok, hímzett oltárterítő fogadott. Amikor részt vettünk az
első olyan szentmisén, amit egy erdélyi pap tartott, leesett az állunk. Ízesen,
szépen és magyarul beszél. Ott lett világos, hogy TÉNYLEG MAGYAROK! Sokat
hallottam már addig is erről a tényről, de ott és akkor tudatosult bennem
igazán.
Kátyú volt elég…, de nekünk arra már nem jutott figyelmünk, azokra a sofőr figyelt. Mi le sem vettük szemünket a tájról. A táv nem volt elviselhetetlen
még nekünk, elkényelmesedett fiataloknak sem, mert az imádság közben
rohamosan fogyott lábunk alatt a kilométer. És miközben a lélek repült az
imádság szárnyain, addig a testet folyamatosan felüdítette a székelykapu árnyékába kihelyezett bádogvödrök nyújtotta, friss, hideg víz. És tudtuk, hogy
székelyföldön sem terem vizesvödör a kapuban, világos lett számunkra, hogy
az ottaniak csodálatos, testvéri szeretettel gondoskodnak a zarándokokról.
Ők dolgoztak, élték mindennapjaikat, nem értek rá kint ácsorogni, hát készítettek ki vizet, hogy kinek menyi kell, „igyék”.
Megérkeztünk a Babba Mária kegytemplomába. Nem volt vásári forgatag,
de a templomban tömegek voltak. Nem volt zaj, ricsaj, lárma, zsibongás, noha
mindenki boldog volt, énekelt, imádkozott a templomban. Kígyózott a sor,
hogy közvetlen közelről köszönthessük égi Édesanyánkat, mégsem volt türelmetlenkedés a sorban állók között. Sok kilométer volt már a lábunkban,
fáradtak is voltunk, mégsem volt senki nyűgös.
Elindultunk, hogy a Hármashalom oltárnál bemutatott szentmisén rész vegyünk. Gyönyörű volt látni a kilméteres sorokban érkező keresztaljákat. És
amikor felmentünk a nyeregbe, ámultunk, hogy mennyi ember gyűlt össze.
Aki most megy oda, nem ugyanazt tapasztalja, nem ugyanazt kapja. A pápalátogatás miatt egy kicsit átalakult ez is. Az amúgy is katolikus kegyhely
talán még inkább „katolikus” megjelenésű lesz, hiszen sok helyen látható a
pápa arckép. Minden egy kicsit pápás lett.
De, miként mi is úgy tértünk haza, hogy az ott szerzett tapasztalatok, élmények katolikus hitünket, magyar identitásunkat formálta, Ferenc pápa is

úgy fog hazatérni, hogy nem ruhája, hanem lelkülete lesz Csíkos. A rabok ruhája szokott csíkos lenni. Aki eljut Csíksomlyóra, azt az ottani élmények ejtik
rabul és lelke lesz Csíkos.
Anyakönyvi hírek

Keresztelő
Horváth Gábor József: 2019. május 26.
Rózsás Flóra: 2019. június 1.
Isten hozta közösségünk új tagjait!
Temetés
Molnár Józsefné Bicsek Mária: 2019. május 28.
Nagy Jánosné Rostás Erzsébet: 2019. május 29.
Nyugodjanak békében!
Házasságkötés
Tóth András és Czigány Edina: 2019. június 1.
Isten éltesse az új házaspárt!

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje:

Június 3 hétfő, Lwanga Szent Károly és társai, vértanúk, 7 óra: +
Márta unoka
Június 4, kedd, Szent Quirinus püspök és vértanú, 18 óra: + Erzsébet
keresztanya
Június 5, szerda, Szent Bonifác püspök és vértanú, 18 óra: + Erzsébet
és Ferenc szülők és nagyszülők, + testvérek
Június 6, csütörtök, Szent Norbert püspök, 18 óra: Hálából
Június 7, péntek, 18 óra+ István férj, édesapa, nagyapa
Június 8, szombat, Prágai Szent Ágnes szűz; Boldog Sándor István
szerzetes, vértanú, 7 óra: + Szülők
Június 9, Pünkösdvasárnap
7 óra: + Anna és Tibor
8.30 óra (Bazita)
10 óra: + Szidónia (+3.évf)
18 óra: + Anna és István szülők

