Ma este Mindszenty-megemlékezés lesz a Nagytemplomban a 19
órakor kezdődő szentmise után. Plébániatemplomunkban bíboros úr
halála napján, május 6-án, kedden 17 órától lesz megemlékező imaóra.
Májusban minden nap Szűzanya-ájtatosságot végzünk a szentmisék előtt: reggel 6.40 órakor, este pedig 17.40 órakor.
Május 11-én lesz hivatások vasárnapja. Ezen a napon a perselygyűjtés összegét Szeghy Csaba Tamás újmiséjének megszervezésére fordítjuk. Részletek az elmúlt heti plébániai hírlevélben találhatók. Csaba
atya papszentelésére autóbuszos zarándoklatot szervezünk június 20án Veszprémbe. A szentelési szentmise után Zircre megyünk, ahol az
apátsági templomot fogjuk megtekinteni. A zarándoklat díja 3 500 Ft,
valamint a belépő díja. Jelentkezni a sekrestyében lehet a díj befizetésével együtt.
Gencsapátiban rendezik meg az egyházmegyei családi majálist május 17-én, szombaton. Részletek az elmúlt heti Plébániai Hírlevélben és
a faliújságon találhatók. A jelentkezési határidő május 14.
A személyi jövedelemadó bevallási határidő május 20. Kérjük, hogy
adójuk kétszer egy százalékával támogassák katolikus egyházunk és
plébániánk működését. Az adószámok megtalálhatók az újságos asztalon.
A Martinus májusi, bérmálásról szóló száma 150 Ft-ért megvásárolható az újságos asztalról. A templomban talált elveszett holmik átvehetők a sekrestyében.
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Plébániai Hírlevél
2014. május 4.
Húsvét 3. vasárnapja

Jézus-sors nem csak Dél-Amerikában
Dél-Amerika sok városában misztérium
játékokkal próbálják megjeleníteni a liturgikus eseményeket. Valahol az egyik városban az a szokás, hogy Virágvasárnap
királyt választanak, és mint Jézust, szamárhátra ültetik és dicsérő énekekkel kísérik a városháza előtti térre.
Az egyik évben egy Manuelito nevezetű fiatalembert, a város ismert gitáros
énekesét - aki egyébként szegény családból származott - választották meg erre a
szerepre. Örült a fiú, hisz mindenfelől ezt
hallotta: "Üdv Manuelitonak! Üdv a királynak!" Amikor a menet a térre érkezett, Manuelito kezét felemelve kiáltotta: "Szeretnék hozzátok szólni, mint királyotok." "Halljuk a királyt!"
hangzott a tömegből. És Manuelito fellépett a városháza előtti lépcsőkre, kezével királyhoz illő gesztussal csendet intett és megszólalt:
"Kedves polgártársaim, ma Virágvasárnap van. Vajon mit kíván tőlünk Jézus ezen a szép ünnepen? Azt akarja, hogy szeressük egymást,
hogy jobban segítsük egymást, mert bizony városunkban ezzel nem
dicsekedhetünk! Tehát én, mint királyotok, azt parancsolom nektek,
hogy olvassátok az Evangéliumot és az szerint is éljetek!"
Ekkor a város rendőrkapitánya, Rigualdo, mérgesen kiáltott közbe:
"Miket beszél ez a városszéli csavargó? Ez lenne a mi királyunk?" Majd
egyre több helyről hangzott az elégedetlenség, kiabálással és füttyel

akarták Manuelitot elhallgattatni, de ő tovább beszélt: "A gazdagok
nem törődnek a szegényekkel,nagy az igazságtalanság városunkban..."
Erre egyesek köveket kezdtek dobálni feléje, de csak egyre mondta:
"De emberek, én csupán azt akarom, amit Jézus...".
Ekkor egy kő fején találta, vére az arcán csorgott lefelé, Manuelito
megszédülve lerogyott és ekkor tudatosította: tulajdonképpen most
lett hasonló a sorsa Jézuséval, és amikor a következő percben többen
bele is rúgtak, már értette Jézus sorsát, szelíd és fájdalmas mosollyal
tűrte és örült, hogy legalább egy kicsit részt vállalhatott Jézus megaláztatásában, elvetésében.
(plebania.net)

Szakíts időt!
Szakíts időt a munkára
ez a siker ára!
Szakíts időt a gondolkodásra
ez az erő forrása!
Szakíts időt a játékra
ez a fiatalság titka!
Szakíts időt az olvasására
ez a bölcsesség alapja!

Szakíts időt a kedvességre
ez a boldogság alapja!
Szakíts időt az álmodozásra
ez az út vezet a csillagokhoz!
Szakíts időt a szerelemre
ez az igazi életöröm!
Szakíts időt a vidámságra
ez a lélek zenéje!
(plebania.net)

Anyakönyvi hírek
Keresztelés
Jordán Benett: 2014. április 27.
Péthy Léna: 2014. április 27.
Isten hozta közösségünk új tagjait!
Temetés
Kottinger Márta Gizella: 2014. április 30.
Adj, Uram, örök nyugodalmat neki!

Egyházmegyei Családi Majális Gencsapátiban
Az Egyházmegye Főpásztora szeretettel hívja a családokat a Szombathelyi Egyházmegye Családi Majálisára 2014. május 17én, szombaton. A találkozó helyszíne a gencsapáti Szent Jakab plébániatemplom
és környéke lesz (Hunyadi János u. 234.).
A majális programja:
9.00 Érkezés, regisztráció
9.40 Készület a szentmisére
10.00 Püspöki szentmise a Szent Jakab templomban
11.15 Korosztályos programok, a felnőttek részére Uzsalyné Pécsi
Rita neveléskutató tart előadást
12.30 Ebéd
14.00 Családi vetélkedők, játék, kacagás, fakultatív programok
16.30 Úti áldás
Jelentkezni a csalad.martinus.hu honlapon, illetve a 30/991-2125ös telefonszámon lehet 2014. május 14-ig.

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje:
Május 5, hétfő, 7 óra: A Plébánia híveiért
Május 6, kedd, 18 óra: + Mária édesanya és nagyszülők
Május 7, szerda, Boldog Gizella, 18 óra: Tóth család élő és elhunyt
tagjai
Május 8, csütörtök, 18 óra: + Ottó testvér és szülők
Május 9, péntek, 18 óra: + Ármin
Május 10, szombat, 7 óra: + Keresztszülők
Május 11, Húsvét 4. vasárnapja
8.30 óra (Bazita)
10 óra: + Ervin hitves, fia Zoltán és szülők
18 óra: + Ferenc

