Temetés
Király Gábor: 2019. július 2.
Nyugodjék békében!

Plébániai Hírlevél
2019. július 7. – Évközi 14. vasárnap

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje:
Július 8, hétfő, 7 óra: Halász és Miller család élő és + tagjai
Július 9, kedd, Zhao Rong Szent Ágoston áldozópap és társai, vértanúk, 7 óra: + Teréz
Július 10, szerda, 7 óra: + Férj, édesapa, + Annák
Július 11, csütörtök, Szent Benedek apát, Európa fővédőszentje,
7 óra: + József
8 óra: Kövécs Zoltán temetési szentmiséje
Július 12, péntek, 7 óra: + Hozzátartozó
Július 13, szombat, Szent Henrik, 18 óra: Hálából a Szűzanyának gyógyulásért
Július 14, Évközi 15. vasárnap
7 óra: + Mária és Sándor szülők, + családtagok, + Sándor testvér,
György
8.30 óra (Bazita)
10 óra: Élő Benedek
18 óra: + Ferenc
Július 13-án, szombaton Fatimai esténk lesz, amelyet Óra Krisztián atya
vezet. 16 órakor a fatimai rózsafüzért imádkozzuk el, 17 órakor szentségimádási óra kezdőik, 18 órakor pedig szentmise és körmenet lesz. Szeretettel várunk mindenkit! Ezen a napon reggel 7 órakor nem lesz szentmise.
Hirdetjük a kedves Testvéreknek, hogy július 15 és 19-e között, táboroztatás miatt, a reggeli szentmisék elmaradnak! Bátorítjuk a kedves híveket, hogy közös imádságra, szentségimádásra gyűljenek össze és imádkozzanak értünk is!
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

Főtisztelendő Nagybácsi!
Úgy
ismerem
magamat, hogy nem
szenvedek
„rang
kórságban”,
de
valahogy
a
legbeszédesebbnek
ezt a címet tartom
most.
Nincsenek
titulusaim,
nem
igazán foglalkoztat,
hogy
most
a
protokoll és etikett
szerint miként kell
engem megszólítani.
Na, de most egy olyan pozícióba kerültem, ami nem biztos, hogy az
egyházjogi kódexben bárhol is szerepel.
Az ember életében vannak olyan helyzetek, amikor semmi
különlegeset nem tesz, mégis valaki más döntése miatt az ő életében is
változás történik. Pl. amikor valaki megnyeri az ötös lottó főnyereményét,
hirtelen sokan egyből jó barátokká lépnek elő, rokoni szálakat vélnek
felfedezni…
Vagy éppenséggel, amikor testvérem nem is olyan régen
megházasodott, akkor az addigi szülők egyből apóssá és anyóssá
avanzsáltak elő. És még sok kapcsolat kap új nevet: nászok és
nászasszonyok lesznek, sógorok és sógornők köszöntik egymást, a
menyasszonyból feleség lett, a vőlegényből férj. Kicsit olyan, mint a

székesegyházak jó öreg stallumai, ahol a kanonokok egy váltásnál
valamennyien átülnek egy következő helyre.
Így történt most velem is. Éltem a kis, mindennapi életemet, átlagos
feladatok és rendkívüli dolgok változatos kavalkádjában. Lassan egy éve,
hogy a kertvárosban kapálom az Úr szőlőjét és most hipp-hopp történik
velem valami. Pedig sem Székely János püspök atyától nem kaptam
semmilyen levelet, sem új program főszervezője nem lettem. Csak
egyszerűen jött egy olyan tény, hogy megszületett egy kis emberpalánta
és így az öccsből nagybácsi lettem.
Nem érzek semmi fizikai változást, mégis mintha ezáltal valami több
lennék. Nem lettem apuka, de jó nagybácsivá lenni sem lesz egyszerű
feladat. Mit kell csinálnom? Szerintem különösebben semmit, csak egy
újabb kis gyerkőc várja, hogy szeressem. A ruhám, tusfürdőm és
arcszeszem marad a régi, mégis készülök, hogy az ingem egyre többször
lesz baba illatú. Meglehet majd, hogy nem én eszem le magam, mégis
valaki más majd lekajálja az ingemet, és mégsem leszek miatta szívbajos.
Most talán a legfontosabb, hogy örüljek a kis picúrnak! Egy nagyon
kedves kis énekkel köszöntöm Őt, és kívánom, Isten éltesse sokáig
megszületése alkalmából:
Megszületett, megérkezett, de jó!
A legeslegújabb kis földlakó
Szeretettel köszöntünk, hahó!
Légy üdvözölve kedves kis lakó!

Egyél, igyál, játsszál jó sokat
Élj vidáman, szeress másokat
Hahó, hahó kedves Földlakó
Még nem is sejted, mi mindenre jó!

Embernek születtél meg, hát nevess
Sokat utaztál, hogy itt lehess
Ez a tested lesz most majd az űrhajó
Hát tapasztald meg, mi mindenre jó

Nézd: a Nap odasüt a házra,
madárka száll antennára
és a szél levelet visz körbe,
de jó, hogy megjöttél a földre!

Megszülettél, megérkeztél, de jó
Itt a földön sok minden marha jó.
Ne aggódjál, van bőven meló
Neked is lesz dolgod, kis lakó.

Elbúcsúztunk Takács András atyától
Szent Tamás apostol
ünnepnapjának
reggelén kicsinek bizonyult a kápolnánk.
Át is mentünk a nagyobb templomtérbe,
ahol szép számmal
jöttek el hívek, hogy
közösen imádkozzunk
András atya lelki üdvéért és bemutassuk
érte a legszentebb
áldozatot.
Délután pedig két
autóbusszal,
közel
nyolcvanan, valamint
személyautókkal még
nagyon sokan mentek
el
Rábakethelyre,
hogy utolsó útján elkísérjék András atyát,
részt vegyenek a
gyászmisén és az azt követő temetésen. A szentmisét és a temetési szertartást János püspök atya vezette, Fekete Szabolcs Benedek irodaigazgató, András atya gyóntatója és jó barátja mondta a búcsúztató beszédet.
Nehéz feldolgozni a tragikus elválás fájdalmát, de a feltámadásba és
örökéletbe vetett hittel veszünk búcsút András atyától.

Anyakönyvi hírek

Tudod az emberek többnyire kedvesek
Mindenki majdnem mindenkit szeret.
/Kafkaz: Földlakó/

Keresztelő
Handler Márta: 2019. június 30.
Isten hozta közösségünk új tagját!

