Az elmúlt vasárnap az újmise perselygyűjtését Csaba atya javára
gyűjtöttük. A testvérek 149 750 Ft-ot adományoztak. Köszönjük szépen nagylelkűségüket!
A héten szerdán és csütörtökön kivételesen nem lesz hivatali idő a
plébánia hivatalban.
A jövő vasárnap, július 13-án az esti szentmisén fatimai esténk lesz,
amelyen ezúttal Molnár János atya mutatja be aranymiséjét pappá
szentelésének 50. évfordulóján. Szeretettel látunk mindenkit a közös
hálaadásra. 17 órakor szentségimádási óra kezdődik, 18 órakor pedig
szentmise lesz.
A plébániai Karitász-csoport munkatársai szívesen vállalják otthonukhoz kötött idősek és betegek látogatását. Részletek az elmúlt heti
Plébániai Hírlevélben és honlapunkon találhatók.
A nyár végéig minden vasárnap néhány kérdést teszünk fel a
szentmisék után a hittanosoknak, amelyek az adott vasárnap szentírási
szakaszához kapcsolódnak. Mindenki, aki az összes feladatlapot kitöltötte, a nyár végén kis ajándékot kap.
A 2. félévre továbbra is jegyeztethetők elő szentmiseszándékok a
sekrestyében vagy a plébánia hivatalban.
Új könyv érkezett Boldog Batthyány-Strattmann Lászlóról, amelynek megvásárlásával plébániánkat támogathatják. A könyvet az újságos asztalról lehet megvásárolni 1690 Ft-ért.
A Karitász magazinja, az Adásidő ingyenesen elvihető az újságos
asztalról.
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Plébániai Hírlevél
2014. július 6.
Évközi 14. vasárnap

A köszönet szava
Az elmúlt hetek sok-sok feladatot és programot hoztak plébániai
közösségünk számára. Ezek előkészítése és végrehajtása sokak munkájának köszönhető, akik időt és fáradtságot nem kímélve tették
széppé mások ünneplését.
Vannak, akik hétről-hétre kitakarítják templomunkat, s akiknek
munkája leginkább akkor tűnne fel, ha nem lenne elvégezve. Így viszont sokszor természetesnek tűnik, hogy templomunk szép és tiszta.
Mások a virágdíszítésben segédkeznek vagy éppen az altemplom
rendben tartásában. Jó néhány tuját is sikerült ez elmúlt hetekben
elültetni, kipótolva ezzel az altemplom előtti téren kiszáradt fákat. A
papszentelés, a templombúcsú és az újmise előkészületeinél is sokan
segédkeztek; rengetegen hoztak süteményt is az elmúlt héten, megörvendeztetve ezzel az ide érkező vendégeinket. A karitász-akciókban
is sokan vesznek részt, sőt, még a felújítási munkálatokban is vannak
segítségeink, mind a plébániai központban, mind pedig a bazitai
templomnál.
Talán lehetetlen is lenne felsorolni mindenkit és minden szolgálatot, ahol a testvérek segítenek. A Jóisten, aki számon tart minden
nagylelkűséget és áldozatot, jutalmazzon meg mindenkit bőségesen!
De azért a mi köszönő szavunk is álljon itt, amikor az egész közösség
nevében köszönetet mondunk mindazoknak, akiknek fontos plébániai
közösségünk, fontosak ünnepeink, s akik újra és újra igazolják azt,
hogy az Isten ügyéért való munkálkodás örömöt és értelmet ad mindnyájunk életének.

A kacsa
Egy kisfiú a nagyszüleit látogatta meg a farmjukon. Kapott egy
csúzlit, hogy azzal játsszon kint az erdőben. Gyakorolt, de soha nem
találta el a célpontot. Egy kicsit elkedvetlenedett, és hazafelé indult
vacsorára. Ahogy hazafelé tartott, meglátta a nagymama házi kacsáját.
Egy hirtelen ötletre, kilőtte a csúzlit, ami a kacsa fejét találta el és
megölte. Megdöbbent és elszomorodott. Rémültében a halott kacsát
a farakásba rejtette, amikor észrevette, hogy a nővére őt nézi. Sally
látta a teljes történetet, de nem szólt semmit.
Másnap ebéd után a nagymama azt mondta: - Sally, gyere mosd el
az edényeket.
De Sally azt válaszolta: - Nagymama, Johnny, azt mondta, hogy ő
szeretne segíteni a konyhában. Majd oda súgta neki: - Emlékszel a
kacsára? - Így Johnny mosogatott.
Később a nap folyamán, nagypapa megkérdezte a gyerekeket,
hogy van-e kedvük horgászni. Nagymama azt mondta: - Sajnálom, de
szükségem van Sally-re, hogy segítsen elkészíteni a vacsorát.
Sally mosolygott és azt mondta: - Rendben én mehetek, mert
Johnny mondta nekem, hogy ő szeretne segíteni.
Majd megint azt suttogta: - Emlékszel a kacsára?
Így Sally elment horgászni és Johnny maradt segíteni. Néhány napon keresztül Johnny a saját munkáján kívül Sally-ét is elvégezte, míg
végül nem bírta tovább. Odament a nagymamához és bevallotta, hogy
megölte a kacsát.
Nagymama letérdelt és megölelte és azt mondta: - Kedvesem, tudom. Tudod, az ablakban álltam és láttam mi történt. De mert szeretlek, így megbocsájtottam neked. Csak kíváncsi voltam meddig engeded, hogy Sally rabszolgát csináljon belőled.
Üzenet a mai napra és az össze többire: bármilyen is a múltad,
bármit is csináltál, a gonosz mindig is felhánytorgatja (hazugság,
adósság, félelem, gyűlölet, harag, megbocsájthatatlanság, keserűség,
stb.) Bármi is az, tudnod kell, hogy Isten az ablakban állt és mindent
látott, látta az egész életedet. Azt akarja, hogy tudd, hogy ő szeret
téged és megbocsájt. Csak arra kíváncsi, hogy meddig engeded a go-

noszt, hogy rabszolgát csináljon belőled. A nagyszerű dolog Istennel
kapcsolatban, hogy amikor megbocsájtást kérsz, ő nem csak megbocsájt, de el is felejti azt.
Anyakönyvi hírek
Keresztelés
Marosvölgyi Barnabás: 2014. július 5.
Isten hozta közösségünk új tagját!
Temetés
Fodor János: 2014. július 4.
Pete Lászlóné Soós Zsuzsanna: 2014. július 4.
Nyugodjanak békében!
INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje:
Július 7, hétfő, 7 óra: + Munkatársak
Július 8, kedd, 18 óra: + Éva testvér
Július 9, szerda, Szent Zhao Rong Ágoston áldozópap és társai, 18
óra: + Mária és Sándor szülők
Július 10, csütörtök
10.30 óra: Fonyódi Antalné Tóth Margit temetési szentmiséje
18 óra: Hálából a Szűzanya tiszteletére
Július 11, péntek, Szent Benedek apát, 18 óra: A tisztítóhelyen szenvedő lelkekért
Július 12, szombat, 7 óra: + Jusztina édesanya
Július 13, vasárnap, Évközi 15. vasárnap
8.30 óra: (Bazita): Püspök atya szándékára
10 óra: + Ferenc férj és édesapa
18 óra: + Imre és Anna
Az elmúlt heti újmise miatt plébániánkon a mai vasárnap gyűjtjük a
Péter-filléreket. A perselygyűjtés összegét a Szentatya szolgálatának
segítésére küldjük majd el.

