Jövő vasárnap, június 30-án a Szentatya apostoli munkájának megsegítésére gyűjtjük a perselyadományokat, az úgynevezett „Péter filléreket”.
A 10 órakor kezdődő szentmisére várjuk a fiatal családokat és kisgyermekeket!
Szintén jövő vasárnap, 17 órakor pedig a Szent Mónika közösség tagjai találkoznak a kápolnában.
Plébániánk július 4-től Angol nyelvi klubot indít 15 éven felüli fiataloknak.
Beszédközpontú találkozókon kötöttségek nélkül csiszolhatják a résztvevők
angol kommunikációs készségüket. Részvétel ingyenes, részletek a hirdetőtáblára kihelyezett plakáton olvashatók.
A Szent András Evangelizációs Iskola János Kurzust szervez a tanítványságról. A program időpontja: július 15-20. Helyszíne a Szent Család Óvoda. Jelentkezési határidő: július 1. Részletek a hirdetőtáblán.
Szíves figyelmükbe ajánljuk a Martinus újság júniusi és plébániánk magazinjának, az Örömhírnek a legújabb számát. Mindkét kiadvány az újságos asztalról megvásárolható.
A nyári szünet folyamán plébániánk különböző csoportjainak lesznek táborai. Kérjük, hogy, aki teheti, szörp, cukor, szárazsütemény vagy egyéb adomány felajánlásával segítse a mindinkább költséghatékony táboroztatást.
Hittantábor időpontja: Június 24-28., (Szentgotthárd). Imatábor időpontja:
július 14-20 (Zalalövő).
Július 1-jén „Szentek nyomdokain járva”, gyalogos zarándokok érkeznek
Zalaegerszegre Szombathelyről. Aki szeretne hozzájuk csatlakozni, megteheti!
1-jén, hétfőn Egervárról indulnak és Nagypáli irányában közelítik meg a várost. Tervezik meglátogatni a Mária Magdolna templomot, ahol püspök atya
mutat majd be szentmisét, a Mindszenty iskolát és plébániatemplomunkat.
Fogadjuk a zarándokokat nagy szeretettel!
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Plébániai Hírlevél
2019. június 23. – Úrnapja

„Kis kút, kerekes kút van az udvarunkban”
Nagyszüleim házának udvarán
van egy kerekes kút, ami szinte egyidős a házzal. Most a házban már a
bátyámék laknak, de a kút megmaradt. A házon alakítottak, falat bontottak, húztak újat, de a kutat nem
temették be. Most is fontos a bátyáméknak.
Gyermekként meg sem bírtuk
mozdítani a vaskereket, amelyre a
lánc van csévélve, amelynek végén
egy hatalmas bádog kanna. Sohasem mértem, de szerintem biztos
van 20 literes. Ha azt leengedtük és
megmerítődött a kútban lévő vízben, ki sem bírtuk húzni. Aztán
megnőttünk. A vödör űrtartalma
nem változott, de a vizet már mi is fel tudtuk húzni. Élveztük, ahogy a nyári hőségben a több méter mélyről felhúzott, hideg víz csobogott a folyókán. Vályú
már régóta nem volt a kifolyásnál. Édesapám még mesélte, hogy ő itatott jószágot ebből a kútból. A jószág azóta vezetéken kapja az istállóba a vizet, most már
csak mi kapunk „húzott vizet”.
Sőt praktikuma is van annak a mély kútnak: állandó hideg vize a mélyben lehűti a leengedett portékát. Abba a kannába elfért néhány flakon víz, üdítő, vagy
éppen a felnőtteknek sör. Nincs az az „AAA+” -os hűtő, amely gazdaságosabban
hűt, mint a jó öreg kút.
Odahaza nekünk is volt kutunk, de az fúrt kút volt. Soha nem láttuk a vizet.
Búvárszivattyú hozta fel. Mi meg csapról ittuk a vizét. Nem tulajdonítottunk neki
olyan jelentőséget, mint a papáék kútjának.
Nagy meglepetésemre egyszer azt mondták édesapámék, hogy várni kell, míg
újra lesz benne víz, mert kifogyott. Értetlenül néztem? Ki tud fogyni a víz? A víz,

amit olyan természetesnek vettem, hogy ott van a kútban el tud fogyni? Mert
éppen permetezett apa, vagy csak az öntöző lajtos tartályt töltötték-e meg, azt
nem tudom, de lényeg, hogy a szárazság ott lent a mélyben is érezteti hatását.
Ha nem is annyira hirtelen, de legalább úgy, hogy ha sokat öntözünk, akkor annak a víznek bizony össze kell gyűlnie.
Egy világkép rendeződött át ott, akkor bennem. Azt, amit állandónak és természetesnek gondoltam, egyszerre világos lett, hogy ajándék, kegyelem, hogy
van. Megtudtam, hogy a víznek is idő kell, míg meríthető mennyiség lesz a kútban. Felértékelődött bennem a kút szerepe. A kút, amely kívülről nem tud sokat,
de a mélyben az életet jelentő vizet gyűjti és adja.
Miért jutott eszembe?
Mert a templomunk olyan itt, az Átalszegett utcában és Bazitán, mint két kút,
amely minden pillanatban gyűjti az élethez nélkülözhetetlen forrás vizét és osztja, ontja, pazarolja. De csak annak, aki merít belőle. Van, aki maga nem tudna
húzni belőle vizet, neki segítség kell, mint gyerek-önmagamnak, aki mellé kellett
a felnőtt, erős kéz, amely mélybe eresztette a vödröt és felhúzta, hogy én ihassam. Templomunk „Élet vize” annyiban mégis kegyelmibb, hogy olyan forráson
áll, amely ki nem apad, vize el nem vész és meg nem romolhat. Templomunk és
benne az Oltáriszentség az Életet jelenti.
De eszembe jutott, mert a héten volt szerencsém részt venni egy háromnapos
lelkigyakorlaton. Hatalmas élmény volt. Pedig semmi extra nem történik. Semmi
rendkívüli. Legalábbis a felszínen nem. De a mélyben…! Sokszor olyan természetes, hogy prédikálunk, hogy papként éljük a mindennapjainkat, hogy vigasztalunk, bátorítunk, vagy csak egyszerűen a hétköznapok mókuskerék taposójában
helytállunk. Még nekünk, papoknak is. De aztán rádöbbenünk, hogy ki tudunk
merülni mi is. Kell egy kis idő, míg újra összegyűlik bennünk, amit tovább tudunk
adni. Van egy nagyon szép vers, amely éppen erről a kút-szerepről szól:
A jó öreg kút csendesen ontja vizét,
így telik minden napja.
Áldott élet ez – fontolgatom –,
csak adni, adni minden napon.
Ilyen kúttá kellene lennem!
Csak adni teljes életemben.
Mindig csak adni?
Ez terhet is jelenthet!
Jó kút, nem érzed ezt a terhet?

Belenézek, tükre rám ragyog:
„De hiszen a forrás nem én vagyok!
Árad belém, csak továbbadom,
vidáman, csendben és szabadon.”
Hadd éljek ilyen kút-életet,
osszak áldást és sok-sok szeretetet!
„Nem az enyém, Krisztustól kapom,
egyszerűen csak továbbadom.”
/Ismeretlen szerző: Mindig csak adni/

Anyakönyvi hírek

Keresztelő
Molnár-Márfi Huba: 2019. június 16.
Vigh Boróka Sára: 2019. június 16.
Isten hozta közösségünk új tagjait!

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje:
Június 24, hétfő, Keresztelő Szent János születése, 7 óra: + Keresztszülők
Június 25, kedd,
7 óra: + Szülők, nagyszülők
8 óra: Vass Imre temetési szentmiséje
Június 26, szerda, Alexandriai Szent Cirill püspök és egyháztanító; Szent
Josemaria Escrivá de Balaguer áldozópap, 7 óra: Élő család
Június 27, csütörtök, Szent László király, 7 óra: + László férj, édesapa
Június 28, péntek, Jézus Szent Szíve, 7 óra: + József édesapa
Június 29, szombat, Szent Péter és Szent Pál apostolok, 10 óra: Segítő
Szűzanya tiszteletére
Június 30, Évközi 13. vasárnap
7 óra: + Szülők, + testvérek és hozzátartozók
8.30 óra (Bazita)
10 óra: + János férj, édesapa
18 óra: + László férj, édesapa
Június 25-én, kedden szentségimádásra és közbenjáró imádságra várjuk a
Testvéreket a reggel 7 órakor kezdődő szentmise után.
Június 29-én, szombaton lesz templomunk búcsú napja, 10 órakor ünnepi
szentmisére várjuk a Testvéreket, majd utána szerény agapéra, kötetlen beszélgetésre, együttlétre. A gyerekeknek, fiataloknak pedig közös játékot,
Nerf-csatát szervezünk. Örömmel fogadjuk, ha valaki tud felajánlani pogácsát,
kiflit, süteményt!

