Az augusztus 22-i közösségek kirándulásán a program a következőképpen
alakul:
9.30 tól biciklis csoport indulása a kertvárosi templom elől.
10.30kor az autóbusz indulása a templom mellől.
10. 55-kor megtekintjük a zalacsébi Trianon emlékparkot
11.30-kor továbbindulunk Pusztacsatárra.
13.00-kor ebéd a táskából: hozott ételek elfogyasztása
14.00 óra: közös rózsafüzér és imádság
15.00-kor hazaindulás
Még mindig szabad jelentkezni akár a kerékpáros csoporthoz, akár a buszos
utazásra. Bátorításként jelezzük, hogy a kerékpárosokat kísérőautó biztosítja,
hogy szükség esetén akár a kerékpárt, akár a használóját fel tudják venni. Természetesen várjuk azokat is, akik személyautóval kívánnak utánunk jönni és
csatlakozni!
Szeptember 27-én, vasárnap 16 órai kezdettel kerül megrendezésre a Jubiláns házasok találkozója a Mária Magdolna templomban. Szeptember 6-áig várjuk azon házaspárok jelentkezését, akik idén ünneplik kerek (5,10,15,20…) házassági évfordulójukat.
Szeretettel várjuk a jelentkezőket az ősszel induló képzésekre: középiskolások
számára bérmálásra felkészítő; azon felnőttek számára, akik nincsenek megkeresztelve, illetve nem voltak elsőáldozók vagy bérmálkozók, indul a
katekumenátus; a már bérmálkozott középiskolások és egyetemisták számára
pedig hittancsoport indul. Minden képzésre a plébánia hivatalban vagy az újságos asztalról lehet írásos tájékoztatót és jelentkezési lapot vinni. Minden képzésre a jelentkezési határidő: szeptember 13.
Továbbá várjuk azon jegyespárok jelentkezését is, akik jövőre szeretnének
egyházi házasságot kötni. Jelentkezni a plébániai hivatalban lehet, egyéb információ olvasható a plébániai honlapunkon.
Bátorítjuk a szülőket, hogy gyermekeiket iskolai keretek között írassák be katolikus hittanra, hogy vallási ismereteik is gyarapodjanak! Elsősorban a krisztusi
értékrend melletti elköteleződésünk miatt, hiszen hitünkben értéket látunk és
ezzel gyermekeinket is meg akarjuk ismertetni. Másod sorban, mert házasságkötéskor ígéretet teszünk, hogy gyermekeinket vallásos módon neveljük.
A tanulóifjúság számára majd szeptember 20-án, 10 órakor kezdődően tartjuk
a tanévkezdő, Veni Sancte szentmisét! Várjuk diákjainkat és szüleiket, hogy a
Szentlélek vezetését kérjük a tanulókra és nevelőikre egyaránt!
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Plébániai Hírlevél
2020. augusztus 16.
Évközi 20. vasárnap

Amikor kapom az ívet…
Egyeseknek talán nagyon
is szleng szóhasználatnak
tűnik, már-már túl laza és
amolyan
műveletlenül
igénytelen, vagy némelyek
szemében
erőltetetten
fiatalos. Pedig eszem ágában sincsen polgárpukkasztó stílusban megfogalmazni egy-egy mondatot.
Márpedig a címben szereplő kifejezést olyan szövegkörnyezetben szoktam
használni, amikor ismerősi-, baráti körben megengedünk
magunknak
olyanfajta „pimaszságot”, hogy arcpironkodás nélkül a másik szemébe mondjuk azt, amit gondolunk erről, vagy
arról a cselekedetéről, gondolatáról. Mindeközben nem kell attól tartanom,
hogy a másik zokon veszi, megsértődik, vagy tromfból valami bántót válaszolna rá. Többnyire ekkor mondjuk, hogy „Na kaptam az ívet rendesen…”
És ez a szójáték ugrott be a minap, amikor megnéztem a templomba kihelyezett levelesládánkat és jó néhány borítékot találtam benne. Mert annak
ellenére, hogy még csak a múlt héten kezdtük el szorgalmazni, bátorítani a
testvéreket, hogy minél többen töltsék ki a kihelyezett kérdőíveket, már többen éltek a lehetőséggel, hogy elmondják véleményüket a felvetett témakörökben.
Időközben elkészült az elektronikus verziója is, amelyet Webgalambos
Plébániai hírlevelünkkel együtt küldtünk ki, hogy ha valaki nem kíván tollat és
papírt ragadni, akkor számítógépének klaviatúráján is elregélhesse a benne

megfogalmazódó gondolatokat. Így most már kaphatom a (kérdő)ívet levél
formában és elektronikusan is.
És már most, ezen pár beérkezett válaszból látom, hogy érdekes kép fog
kirajzolódni:
Érdekes lesz látni, hogy melyik korosztályhoz tartozók mondják el véleményüket. Vajon a középkorúaknak, vagy a fiatalabb korosztálynak van konkrét elképzelése arról, hogy milyen legyen a mi egyházközségünk?
És noha az idősebb nemzedék nagyjából mindent megtett annak érdekében, hogy az utána jövő generációknak megtanítsa, mit jelent az, hogy önzetlenül adni időből és energiából, vajon a fiatalabbak is képesek túllépni azon,
amit a világ meg diktál és elvár tőlük? Tudniillik azon, hogy miközben a munka rabszolgái lettünk, alig marad még idejük önmagukra, családjukra is, nemhogy még egy egyházközségre is jusson idő?!
A fiatal korosztály, akitől aztán valóban kaphatnám az „ívet” vajon ragad-e
még tollat, papírt azért, hogy hallassa hangját, elmondja véleményét, leírja
gondolatát? Vagy leül-e a számítógép mellé, hogy rászánjon pár percet arra,
hogy elektronikusan kitöltse a kérdőívet? Mert valljuk be őszintén, amit ma
ültetünk, annak gyümölcsét nem a nagyszülők szüretelik és árnyékába nem
ők heverednek le, amit ma építünk, annak haszonélvezői bizony a következő
nemzedékek tagjai lesznek.
Mégsem legyinthet egyet az elaggot sem, hogy neki aztán mindegy, de a
másik végletbe sem eshet, amolyan „kibicnek semmi sem drága” elv alapján
olyan ötletekkel bombázva a közösséget, amely csupán fiatalságának egy
álma volt. Felelősségteljes döntésekhez, felelősségteljes véleményekre számítunk!
Mindezek mellett az sem volt célom, hogy fülemet csiklandozó, nekem
kedveskedő sorokat csikarjak ki mindazoktól, akik alapjában véve már válaszukkal is nagyrabecsülésemet vívják ki. Ez most tényleg nem arról szól, hogy
feltüzeljék amúgy is nyughatatlan egómat. Inkább arra szolgáljon véleményük, hogy magamat önmérsékletre intsem! Valós helyzetre reális rálátással
tudjak megfelelő célkitűzéseket tenni. Ebben nagy segítségemre lehetnek,
hiszen több szem, többet lát. Másként látom én ugyanazt a templomi közösséget az oltár egyik oldaláról, mint Önök az oltár másik oldaláról.
És azért is kell, hogy sok véleményt halljak, mert annak alapján tudjuk azt
mondani, hogy márpedig az itt élők így, vagy úgy gondolkodnak mindennapjaikról, vallási életük alakulásáról, az Egyház ilyen irányú megjelenéséről,
temetkezési kultúránk alakulásáról, közösségi élet kibontakozásáról.
Ezért kérem, engedjék meg maguknak azt a hangnemet, hogy most „kapjam az ívet”! Töltsék ki minél többen és juttassák el hozzánk!

Anyakönyvi hírek:
Keresztelő
Lakat Dániel: 2020. augusztus 9.
Isten hozta közösségünk új tagját!
Temetés:
Horváth Lajos: 2020. augusztus 11.
Sárközi Sándorné Pintér Viola: 2020. augusztus 12.
Nyugodjanak békében!
Esküvő:
Sóti Lajos és Kenesei Zsófia Orsolya: 2020. augusztus 15.

Isten éltesse az új házaspárt!
INFORMÁCIÓK A HÉTRE

Augusztus 17, hétfő, 7 óra: + Mária és szülők
Augusztus 18, kedd, Eudes Szent János áldozópap, 7 óra: + Szülők és testvérek és élő hozzátartozók
Augusztus 19, szerda, Szent Bernát apát és egyháztanító, 7 óra:+ Ferenc és
Györgyi
Augusztus 20, csütörtök, Szent István király, Magyarország fővédőszentje,
8.30 (Bazita):
11 óra: Kiss és Szabó család élő és + tagjai
Augusztus 21, péntek, Szent X. Piusz pápa, 7 óra: + Szülők
Augusztus 22, szombat, Boldogságos Szűz Mária királynő, 7 óra: Hajnal család
+ tagjai
Augusztusa 23, Évközi 21. vasárnap
7 óra: + Julianna és Antal szülők
8.30 óra (Bazita)
10 óra: Balogh és Lőczi család élő és + tagjai
18 óra: + Édesanya és nagyszülők
Augusztus 20-án a 8.30-as bazitai, valamint a 11 órakor kezdődő kertvárosi szentmise végén kenyérszentelést is tartunk. Ünnepeljünk közösen!
Augusztus 29-én nyárbúcsúztató játékokat szervezünk fiataloknak. A
rendkívül izgalmas, és érdekes játékokra az általános- és középiskolás korú
fiatalokat, lányokat és fiúkat egyaránt, hogy tartalmas időtöltéssel zárhassuk
a nyári szünidőt. A játékok helyszíne a templomkert. Kérjük, hogy a szervezés
megkönnyítése érdekében a sekrestyében vagy a plébánián iratkozzanak fel,
akik részt kívánnak venni a programon! A gyerekek megvendégelésére sütemény felajánlásokat hálás szívvel fogadunk!

