A püspöki konferencia rendelkezése szerint a mai vasárnap a Szentatya apostoli munkájának támogatására gyűjtjük a Péter-filléreket.
Isten fizesse meg nagylelkű adományaikat!
Jövő vasárnapi perselyadományaikat az altemplom bővítésére és
közösségi ház építésére gyűjtjük. Ha fontosnak tartja ennek a projektnek a megvalósulását, kérjük adományaival is segítse a munkálatokat!
Október 10-én lesz Zalaegerszeg városért végzett élő rózsafüzér
imaalkalmunk. A város több pontjáról indulnak zarándokcsoportok
templomunkba. Bazitáról 8.30-kor indulunk gyalogosan, 10 órától rózsafüzér, majd szentségimádás, 11 órától pedig szentmise kezdődik.
Kérem, hogy részvételi szándékukat 9-én péntek 14 óráig jelezzék!
Képviselőtestület választás előtt állunk. Ehhez kapcsolódó információkat a múlt heti hírlevélben olvashatják. Jelölő lapokat a postaláda
mellet találnak, melyeket október 11-én estig várjuk vissza a kihelyezett postaládába. Az így leadott jelöltekre pedig majd az azt követő
vasárnaptól lehet szavazni. A jelölésben, a választás alkalmával és a
képviseletben is érezzük személyes felelősségünket közösségünkért és
az Evangélium terjedéséért!
Az augusztus óta folyamatosan elérhető Plébániai kérdőíveket november 15-ig várjuk vissza. Nagyon örültem, amikor sok kérdőívet vittek el az újságos asztalról, mások esetleg az elektronikus kitöltés mellett döntenek. Szeretettel kérjük a Testvéreket, akár nyomtatott formátumon, akár elektronikusan visszaküldve, de mondják el véleményüket a feltett kérdésekre. Mindenki válasza számít és nagyban segít
bennünket, hogy mire helyezzünk még nagyobb hangsúlyt!
Szeretettel kérjük az altemplomban nyugvó elhunytak hozzátartozóinak segítségét az altemplom önkéntes takarítására. Aki tud heti egy
alkalommal időt szánni, arra, hogy az altemplom mindig méltó nyughelye legyen a hozzátartóinknak, kérjük, jelentkezzen a plébánia hivatalban!
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A spájz terménnyel, a szívünk hálával van tele
Október negyedike a liturgikus naptár szerint Assisi
Szent Ferencnek az emléknapja. Ám, mivel idén ez a
dátum éppen vasárnapra
esik, nincs lehetőségünk liturgikus ünnepét megtartani.
Most mégis egy gondolatig
vele kell kezdenem, mert ő
volt az a XII-XIII. század fordulóján élt szerzetes, aki olyannyira összhangban élt a természettel,
hogy állítólag még a madaraknak is tudott prédikálni, sőt egy farkassal
is meg tudott egyezni. Ma már mindez olyan meseszerűen hat, mégis
elárul valamit abból a természetre való nyitottságból, amit mi már lehet, hogy réges-régen elvesztettünk. Amikor az élet ritmusát nem a
csörgőóra, a naptári program, nem a mindenféle határidőkkel teletűzdelt vállalásaink, nem a meteorológiai előrejelzés, és ezekhez hasonló,
ma már szinte létfontosságú szempontok határozták meg, hanem a
természet ritmusa, a biológia diktálta ütem, a környezetben meglévő
rendező elv, általános természeti normák és szabályok szolgáltak a
hétköznapok és ünnepek zsinórmértékéül.
Így érkezünk meg az idei esztendő október első vasárnapjához, amikor a Püspöki Konferencia rendelkezése szerint megtartjuk hálaadásunkat az elmúlt esztendőben nekünk juttatott természet adta kincsekért. És bármennyire faramuci a helyzettel találtuk magunkat szembe
idén a természet produkálta különös járványidőszak miatt, hálásak
vagyunk a természetnek és a természet Urának. Mert tudjuk, hogy
járvány ide, vagy oda, Isten Ura marad mindannak, ami körülvesz bennünket.

Így most is van mit megköszönni nekünk. Márciusban sokan félve
indultak neki a tavasznak, mondván, hogy hiányzik a talajból a téli csapadék. Ám nincs megállás, meg kellett próbálni a vetést, palántálást,
ültetést. Aztán jöttek a kései fagyok. Már-már sokan azt mondták, idén
alig lesz valami. És, „aki magot ad a magvetőnek” /Iz 55,10/, aki táplálja még az ég madarait és öltözteti a mezők virágait is (vö. Mt 6,26-30)
megmutatta hatalmát azzal, hogy könyörületes és irgalmas. Mert Medárd után szinte csak esett, aztán megjött a nyári meleg, amely megérlelt mindent, lett paprika, paradicsom s miegymás rengeteg. Persze a
nyári jégverés nagy károkat tudott okozni, valakinek egész éves munkáját képes tönkre verni, de azért úgy látom hirdetik az almát, körtét
miegymást.
És összességében be kell látnunk, mindig kapunk annyit, amennyi
kell, sőt lett egy kis felesleg is, ami piacra került, vagy bespájzolásra. És,
amikor roskadoznak a dunsztosüvegek a polcon, elszorul a szívünk, ha
halljuk, hogy a világ némelyik részén meg éheznek. Imádkozunk értük
és mi pedig gondoskodunk a ránk bízottakról.
Ezért amit kaptunk, hálára indít és elgondolkodtat:
A spájz nem konzerv raktár, itt mi nem idők végezetéig raktározunk.
Nem felhalmozásra szolgál, hanem segít, hogy a szűkösebb, téli hónapokban is legyen valami a nyári termésből.
Nem kacatokat gyűjtünk, hanem egy-egy család „élelmezésügyi miniszterének” kincstáraként tekintünk rá, ahonnan a gondos gazda „kincseiből újat és régit vesz elő” /Mt 13,52/.
Nincsenek feltüntetett szavatossági időpontok, mert úgyis előbb
fogy el minden, mintsem megromlana. Vagyis a minőségellenőrzést és
a folyamatos minőség biztosítást nem egy láthatatlan hivatal végzi,
hanem a család apraja és nagyja, akik a lehető legkritikusabban alkotnak véleményt arról, hogy mi az, ami „csak jó” és mi az, amit tömegtermelésre lehetne vinni.
Mai házaknál van raktár, meg a sok ruhának gardrób, de kevés helyen kap a konyha még egy ilyen kincses tárat. Régen talán nem is építettek házat, amihez ne tartozott volna kamra, spájz. Az volt a család
egyik bázisa, stratégiai pontja. Mi változott? Mivel a boltok sok helyen
non-stop nyitva tartanak, bármi bármikor beszerezhetőnek látszik. A
tudatos táplálkozás ma már nem azt jelenti, hogy tudom, mit eszek,
honnan van a tojás, milyen állatból van a csirke-/disznó-/marhahús.
Ma inkább azt jelenti, hogy dobozon nézzük az összetevőket, a környe-

zetbarát csomagolást, a tartósítószerek és kezelőanyagok felszívódási
idejét… Ma egyre többen nőnek fel úgy, hogy nem tudják az összefüggést a réten legelésző tehén és a pohárba töltött tej között. Mert fejében a tej a bolt hűtőjéből a dobozon át, az „ultramagas hőmérsékleten
hőkezelt, homogenizált” feliraton keresztül érkező fehér italként áll
össze. Tehát az változott, hogy az életünk nagyon elvált a valóságtól. A
természetes helyett inkább jellemző a mesterséges.
Ezért a terménymegáldási alkalom nem hagyományőrzés, hanem világossá teszi, hogy látnunk kell a dolgok rendjét: hogy a teremtmény
leborul a Teremtő előtt, hogy a természetet „gondozni és őrizni” kell.
És ha a föld megadja gyümölcsét, akkor már most elővételezzük az a
végidei békét, amelyet Isten megígért: „Lám, békét adok: a szőlőskert
megtermi gyümölcsét, a föld megadja termését, az ég hullatja az esőt.”
/Zak 8,12/. Ezért van a szívünkben hála!
Anyakönyvi hírek:
Keresztelő
Baracskai Johanna: 2020. szeptember 27.
Sorok Zselyke: 2020. szeptember 27.
Miklós Lilien: 2020. szeptember 27.
Isten hozta közösségünk új tagjait!
INFORMÁCIÓK A HÉTRE
Október 5, hétfő, Szent Fausztina Kowalska Szűz, 7 óra: + Magdolna
és János szülők és a Szűzanya tiszteletére
Október 6, kedd, Szent Brúnó áldozópap, 18 óra: Élő Orsolya
Október 7, szerda, Rózsafüzér Királynője, 18 óra: Ott és Simon család
+ tagjai
Október 8, csütörtök, Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, Magyarok
Főpátrónája, 18 óra: Sütő család + tagjai
Október 9, péntek, Szent Dénes püspök és társai vértanú; Leonardi
Szent János áldozópap, 18 óra: + Lajos édesapa
Október 10, szombat, 11 óra: Városunkért, plébániáinkért, családjainkért
Október 11, Évközi 28. vasárnap
7 óra: + Ferenc
8.30: (Bazita)
10 óra: Élő Henriett
18 óra: + Férj, édesapa, nagyapa, + András atya

