Július 4, szombat, Portugáliai Szent Erzsébet, 7 óra: Hálából a Szűzanyának
Július 5, Évközi 14. vasárnap
7 óra: + Rozália édesanya
8.30 óra (Bazita): + Ekler János férj, édesapa
10 óra: + Édesanyáért és hősi halott édesapáért
18 óra: + Édesanya, nagymama
Június 29-én ismét imaalkalmat szerveznek papi hivatásokért a Boldog
Brenner János vértanúhalálának közelében épült Jó Pásztor kápolnánál,
Szentgotthárd-Zsidán. 17 órakor litánia a Vértanú ereklyéje előtt
Rábakethelyen. Ezt követően gyalogos zarándoklat Zsidára, majd 18 órától szentmise.
Június 30-án, e hónap utolsó keddjén közbenjáró imára, szentségimádásra várjuk a testvéreket a reggeli szentmisét követően!
Július 2-án, Sarlós Boldogaszony ünnepén imatalálkozóra várjuk azokat,
akik március 25-én ígéretet tettek, hogy 9 hónapon keresztül imádkoznak
egy születendő kisgyermekért, különösen a magzatgyilkosság miatt veszélyben lévőkért. Reggel 7 órakor közös szentmise, majd ünnepélyes
fogadalom megújítás, közös ima, szentségimádás. Mivel márciusban a
koronavírus-járvány miatt közösségben nem kezdhették el imahadjáratukat, most jó alkalom lehet, hogy közösen imádkozzunk, megerősítsük
egymást az életért vállalt szolgálatunkban!
Július 2-án Bazitán, fogadalmi ünnepi szentmisét tartunk 18 órai kezdettel. Az évtizedekkel ezelőtt tett ígéretnek megfelelően újra hálát
adunk Istennek, hogy a föld terményeit megáldotta és kérjük, idén is kísérje áldása a gazdák életét, munkáját!
A héten lesz elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat. A nyári miserend miatt csütörtökön és pénteken a reggeli szentmise után tartjuk a
szentségimádást, szombaton pedig reggel 6 órától a fatimai rózsafüzért
imádkozzuk el.
Plébániai kirándulásunkra, amely augusztus 22-én, szombaton lesz,
várjuk a hívek jelentkezését!
A júliusi Adoremus kiadványok átvehetők a sekrestyében!
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Plébániai Hírlevél
2020. június 28.
Évközi 13. vasárnap

Fekete-fehér lelkigyakorlat
Az elmúlt pár napban különös élményben volt részem. Nem
azért különös, mert
még sohasem éltem
volna át ilyent, hanem mert ritkán lehet
osztályrészem ilyenben. Sok telefonhívást, jó néhány sms-t
kaptam, amelyekre
egyáltalán nem, vagy
csak alig válaszoltam
valamit. De nem bunkóságból, hanem mert pár napra próbáltam kiszakadni a plébániai mókuskerékből: lelkigyakorlaton voltam.
Ezt nem kellett, hogy mindenki tudja, mert hát ki sem hirdettem, ezért
nem is volt baj, hogy keresett bárki is, de lehet, hogy meglepődött, amikor valami olyasfajta üzenetet kapott, hogy „Láttam, keresni tetszett. Lelkigyakorlaton vagyok, most nem tudunk beszélni. Köszönöm megértését!
Kérem, csütörtök délutántól keressen!” El tudom képzelni, hogy milyen
fejet vághat az, aki valami teljesen civil ügyben keresett, de nem ismertem a telefonszámát…
Mi is az, hogy lelkigyakorlat? Lelki dolgokkal foglalkozó emberek végeztük lelki gyakorlatokat, miként a sport emberei testgyakorlatokat végeznek, hogy formában legyenek. Így, a hasonlatot tovább víve, ez most valóban, majdnem trénin-g-atya.
Fazakas Márton premontrei szerzetes apát átelmélkedett gondolataival segített újabb gondolatokat ébreszteni. Igazi tanár, igazi pap, igazi
ember! Ezt eddig is tudtam, de most megerősödött bennem.

Naponta többször kiállt elénk és, amit heteken, hónapokon át készült,
azt elénk adta. Mint a jó családfő, amit heteken keresztül dolgozott, amiért hónapokig vesződött, fáradt, munkájának gyümölcséből ad ételt az
asztalra. És a sokféle gondolatmorzsából azt vehetjük magunkhoz, amire
leginkább szükségünk van. Bizony itt sem mindig azt, amihez a leginkább
kedvünk van, ami leginkább fogunkra való, hanem azt, ami kell. Ami kell a
lelki, szellemi, emberi fejlődéshez.
És mi a fekete-fehér? Amikor most kezükbe veszik a kinyomtatott Hírlevelet, az is… De most inkább másra gondoltam:
Márton apát, a maga korporens alkatával kiállt elénk és tanított. Fehér,
szerzetesi ruhájával egy hatalmas fekete tábla előtt. Ez is fekete-fehér
kontraszt volt.
Mi, a fekete reverendás egyházmegyés papok nyitott szívvel ültünk és
szinte ittuk szavait. Fekete szerzetek között a fehér szerzetes tanít. Persze
nem volt kötelező reverendában lennünk az elmélkedésen, így hát nem is
viseltünk reverendát, de tudtuk, hogy mi vagyunk a feketék és ő a fehér.
Alapjában véve egy nagyon színes társaság jött össze. Közülünk senki
sem fekete-fehér egyszerűségű, hanem összetett, sokszor talán már
egyenesen komplokált egyéniség. Mindenki a saját maga habitusával,
stílusával, lelki alkatával. Mégis a jóízű beszélgetések alkalmával feketénfehéren láttuk, hogy ki van a sokszor részinformációkkal megvilágított
papi külső mögött.
Nagyon érdekes „lelki húrok” pendültek meg egy-egy lelkigyakorlatos
előadás alkalmával, vagy utána az elmélkedések alatt, esetleg parkban
sétálva, kápolna csendjében, szoba mélyén. Húrok, mint a zongorán, amelyeket a fekete-fehér billentyű lenyomásával a rejtekben szólaltat meg a
művész. Így engedtük játszani lelkünk húrján az Istent, fekete-fehér ruhájú papok által megérintve lelkünket. Hatottunk egymásra! Mert a feketefehér ruhában több volt a közös, mint a különbség. „Mindannyiunkat egy
Lélek itatott át.” /1Kor 12,13/
Mi füzetbe írtunk, de Isten a szívünkbe, lelkünkbe, elménkbe. Kódoltan, amely kódot még nekünk is sokszor fejtegetni kell, hogy kibontakozzon számunkra is. Mint a termékeken a vonalkód: fekete-fehér váltakozások, amelyek értelmes kóddá állnak össze. De ehhez alkalmas eszköz is
kell, amely segíti a pénztárost, hogy értelmezhesse azt. A lelkigyakorlat
biztosított keretet ahhoz, hogy nekiálljunk értelmezni önmagunkban azt,
ami a világ szemében – ha ránk néz – csak értelmetlen fekete-fehér halmaz.

Mária Rádió – „Szívünknek kedves imádság” rovat
„Szívünknek kedves imádság” címmel új rovatot szeretnénk indítani a
Szívhang című műsorba, amely a Mária Rádió Savaria sugároz. Mária Rádiós önkénteseink várják azok jelentkezését, akiknek birtokában vannak
régről fennmaradt, szülőktől-nagyszülőktől örökölt, vagy valahonnan
megőrzött, kedves imádság. Szeretnénk ily módon is megörökíteni az utókornak ezeket a rejtett kincseket!
Ezért, aki szívesen megosztaná kedves imádságát, kérjük, jelezze Plébánia Hivatalunkban! Önkénteseink megszervezik, hogy miként kerül felvételre és jelzik, hogy mikor kerül adásba az Önök által elmondott/ felolvasott imádság.
Továbbra is szíves figyelmükbe ajánljuk az elkészült adásokat, amelyeket plébániánk honlapján is elérnek a http://zeg3.martinus.hu/szivhang
felületen.
Anyakönyvi hírek
Keresztelő
Dippold Zalán: 2020. június 21.
Kiss Csenge: 2020. június 21.
Isten hozta közösségünk új tagjait!
Temetés
Dulfalvi Ervin József: 2020. június 23.
Borbélyné Bajsz Edit: 2020. június 23.
Nyugodjanak békében!
INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje:
Június 29. hétfő, Szent Péter és Szent Pál apostolok, 7 óra: + Irén és
János szülők
Június 30, kedd, A római Egyház első szent vértanúi,
7 óra: + László férj, édesapa, nagyapa
8.30 óra: Bedics Istvánné Sorok Edit temetési szentmiséje
Július 1, szerda, 7 óra: Születésnapon hálából a Szűzanyának
Július 2, csütörtök, Szűz Mária látogatása Erzsébetnél, 7 óra
Július 3, péntek, Szent Tamás apostol, 7 óra: A Segítő Szűzanya tiszteletére

