Hogy közösségben tudjunk imádkozni értük, különösen is az érettségi vizsgák napjain, lelkiségi hanganyag található plébániánk honlapján.
A Mai vasárnap különösen imádkozzunk új papi és szerzetesi hivatásokért,
egykor plébániánkon szolgáló lelkipásztorokért!
Megérkeztek az Adoremus májusi számai, amelyek a plébánián átvehetők.
Májusban Égi Édesanyánkat, a Boldogságos Szűz Máriát köszöntjük esti
imádság keretében. Annak érdekében, hogy a járvány időszakában a kedves
Testvérek lelkileg közösségben tudják imádkozni, honlapunkon elérhető az
ájtatosság. Emellett az Egyházmegye Családpasztorációs Bizottságának kezdeményezésére családok imádkozzák egy közös videóban a Lorettói litániát,
amely szintén elérhető plébániánk internetes oldaláról. Sok szeretettel ajánljuk ezt is figyelmükbe.
Értesítjük a kedves Testvéreket, hogy az őszre tervezett Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus elmarad. Várhatóan 2021. szeptemberében kerül megrendezésre. Korábbi regisztrációk érvényben maradnak, csak azoktól várunk
visszajelzést, akik az új időpontban mégsem szeretnének részt venni.
Második félévre, azaz augusztustól decemberig terjedő időszakra szentmise
szándékok előjegyzésére van lehetőség május 18-tól, hétfőtől 8-16 óra között
a 320-626-os telefonon.
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége arra kéri a Kárpát-medence keresztényeit, hogy harangozással és imával emlékezzenek Trianon százéves évfordulójára június 4-én. Ehhez csatlakozik plébániánk is. Kérjük a Testvéreket, imádkozzanak a keresztény hit és a nemzeti összetartozás erősítéséért otthonaikban is.
Örömmel hirdetjük, hogy – noha az Eucharisztikus Kongresszusra készülő
plébániai alkalmainkat nem tudtuk megtartani – hétfőtől honlapunkról is elérhető az "Eucharisztia Iskolája" 9 alkalomból álló sorozata. (ugyanazon címszó
alatt). Minden hétfőn újabb részek kerülnek feltöltésre, amelyek otthonainkban is segítik az Eucharisztia titkában való elmélyülést.
Szeretettel kérjük a Testvéreket, ne feledkezzenek meg személyi jövedelemadójuk kétszer 1%-ának felajánlásáról. Az első százalékot kérjük, hogy katolikus egyházunknak ajánlják fel (technikai szám: 0011), a második százaléknál
pedig szeretettel ajánljuk a Testvérek figyelmébe plébániai alapítványunkat.
Neve: Mindszenty Emléktemplom Plébániai Alapítvány, címe: 8900 Zalaegerszeg, Átalszegett utca 100., adószáma: 19272629-1-20. Előre is köszönjük támogatásukat!
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
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Húsvét 4. vasárnapja
Jó Pásztor vasárnapja, Anyák napja

Imádkozzunk papi … és mami hivatásokért!
Pár hónappal
ezelőtt,
karácsony környékén
újra és újra előkerült, hogy próbálnak magyarázatot találni arra
a kérdésre, hogy
miként vezethette csillag fénye a
napkeleti bölcseket? És elég közismert elgondolás, hogy két csillagnak a különös együttállása eredményezett valamiféle
olyan égi tüneményt, amely magára vonta a bölcsek figyelmét. Két pici
fény, ha együtt áll, akkor abból nagy fényesség és nagy világosság támad (Iz
9,1).
Én meg most pont az ellenkezőjét érzem: Mindig feladja a leckét, amikor
több nagyon fontos emléknap, ünnep találkozik, azaz esik egy napra. Mert,
a bőség zavarában nem is tudom, igazán melyikre figyeljek, vagy könnyen
támad az az érzésem, hogy egyik a másik kárára van, kioltja fényét, torzítja
jelentőségét, csökkenti méltóságát.
Mint mikor a lámpánál megáll két gyönyörű versenyautó, én meg a járda
szélén állva azt sem tudom, melyikre figyeljek, melyiket vizsgálgassam meg
jobban. Mert tudom, hogy ez a titokzatos „együttállás” soha vissza nem
térő alkalom, a két autócsoda megfigyelése vagy most lehetséges, vagy
soha. És pásztázza a szemem a lökhárítót, a lámpát, a kaszni vonalvezetését, motorháztető formája, ajtók száma, dísztárcsa, vagy az alufelni fénye,

formája… Nem vagyok egy nagy autó szakértő, de arra a pár másodpercre
magával tud ragadni a két paripa. De amit egyik jármű megcsodálására
szántam, azt a pár másodpercet egyidejűleg a másiktól loptam el.
Vagy ilyen a figyelmem is. Nekem nem megy az, hogy szimultán több dologra is minőségi figyelmet szenteljek. Mert vagy valamit csinálok teljes
koncentrációval, vagy csinálok többet, de ezekre nem figyelek annyira, hanem megosztottan. Csodálom a nőknek azt a képességét, hogy egyszerre
többfelé tudnak figyelni: képesek valamire koncentráltan fókuszálni, közben telefonon ügyet intézni, de a kezükkel gyereket öltöztetnek, míg lábukkal megigazítják a bejárati szőnyeget és az éppen szabad fülükkel hallgatják
a nagyobbik gyerek beszámolóját a napi eseményekről és nap végén még
azt is meg tudják mondani, hogy mindeközben milyen hiper-szuper konyhai
eszköz reklámját pillantották meg a TV reklámban.
Így vagyok ezzel a mai nappal is: Ez a mostani vasárnap, mivel május első
vasárnapja, egyszerre anyák napja is; és mivel húsvét negyedik vasárnapja
ezért Jó Pásztor vasárnapja is, vagyis könyörgő nap papi és szerzetesi hivatásokért. Először azt gondoltam, hogy ez az egybeesés nem elősegíti, hanem hátráltatja a két ünnep üzenetének fontosságát. De ahogyan ezen
gondolkoztam a hét során, egyre inkább az erősödött meg bennem, hogy
ez az együttállás most olyan, mint egy Napfogyatkozás. Mármint nem abban az értelemben, hogy az anyák napja tündöklő ragyogása elé olyan titokzatosan bekúszik egy fekete folt és valami fontosat, éltetőt háttérbe
szorít és kitakar. Hanem anyák napja világítja meg mindazt, amit látunk,
ebben a világosságban valóban különleges tud lenni egy papi hivatás. És
mivel mindkettő itt van egyidejűleg előttünk, mindkettőre fel tudunk nézni.
De mindkettőt egy szemüvegen keresztül szemléljük. A Napfogyatkozást is
kormozott üveggel volt szabad csak követni. Ennek a mai napnak kettős
üzenetét pedig a „hivatás” speciális szemüvegén keresztül szemlélhetjük
csak!
Az anyák napja nem kirekesztő azokra nézve, akik nem lehetünk édesanyák, és ugyanígy a papi hivatás fontosságának felismerése nem kirekesztő azokra nézve, akiket Isten nem papi szolgálatra hív. Egyszerűen csak arról van szó, hogy micsoda nagy kincs, hogy Isten ilyen nagy dolgokkal bízza
meg az embert. Az anyaság nem „csak” arról szól, hogy valaki világra hoz
egy életet, mert ez pár hónap után néhány óra leforgása alatt megtörténik,
hanem az anyaság egy életállapot, már a foganással elkezdődik; küldetés,
amelyhez oly sok minden kapcsolódik: feladat, hormon, életstílus.

És a Jó Pásztor vasárnap sem arról szól, hogy sztároljuk a papokat. Hanem arról, hogy Isten egyeseket meghív arra, hogy az „új élet születésénél”
Isten embere legyen, hogy a lelki élet táplálásával mellettünk legyen.
A papot is édesanya szülte, miként Anya szülte a Jó Pásztort is. Talán
ezért is volt számomra mindig megható, amikor évente papok és szüleik
közösen zarándokolnak, időt töltenek együtt, hogy ha ez a nap naptárilag
nem is esne egybe, akkor is szemléljük a papi és anyai (szülői) hivatást.
Sem az anya, sem a pap nem tökéletes; még ha ezt nehéz is beismerni.
De attól még az anyaság szent, a papság pedig szentség. Éppen ezért kérjük
ma Isten áldását az édesanyákra és papjainkra, új hivatásokat is kérve, hogy
Isten szentsége rajtunk keresztül is láthatóvá váljon!
INFORMÁCIÓK A HÉTRE
Május 4, hétfő, Szent Flórián vértanú; Boldog Ceferino Giménez Malla vértanú: + Anna édesanya
Május 5, kedd: + Nagyszülők
Május 6, szerda: + Zsebők és Szőke szülők
Május 7, csütörtök, Boldog Gizella: Nagy és Németh család + tagjai
Május 8, péntek: + Erzsébet
Május 9, szombat: + Ármin 8 hónapos kisbaba és Magdolna szülő, nagyszülő
Május 10, Húsvét 5. vasárnapja
+ Ferenc
+ Garami szülők és Geiger család + tagjai
Élő Johanna
+ Ervin férj és fia Zoltán, + szülők
A koronavírus járvány miatti korlátozó intézkedések, amelyeket püspökeink hoztak, egyházmegyénkben mindaddig érvényben maradnak, míg Székely
János püspök atya másként nem rendelkezik. Bízunk benne, hogy erről majd
a közeljövőben tájékoztatást adhatunk!
Minden vasárnap a Zalaegerszeg TV élőben közvetít római katolikus
szentmisét 8.30-as kezdettel a Mária Magdolna templomból. Reméljük ez
által is mind többen tudják otthonaikban megszentelni vasárnapjukat!
Nehéz körülmények között kezdik meg holnap az érettségi vizsgákat fiataljaink. A héten ezért most még buzgóbban imádkozzunk azért is, hogy a Szentlélek kegyelme vezesse őket életükben és tanulmányaik során, hogy ne csak
érettségi bizonyítvány birtokosai legyenek, hanem valóban érett, felnőtt emberek, felelősségteljes keresztények.

