A mai vasárnap a közösségi ház építésére és altemplom bővítésére
ajánljuk fel a perselyadományokat. Ha fontosnak tartja ennek a projektnek a megvalósulását, kérjük adományaival is segítse a munkálatokat!
Január 6-án, szerdán, az Úr megjelenésének, Vízkeresztnek ünnepe
lesz. Ez a nap parancsolt ünnep, vagyis – mintha vasárnap lenne –
szentmise látogatási kötelezettségünk van. Bazitán 16.30-kor, a plébániatemplomban pedig reggel 7 és este 18 órakor lesz szentmise. Ünnepélyes vízszentelés Bazitán és az esti 6 órakor kezdődő szentmisében
lesz!
Köszönjük mindenkinek a karácsonyi ünnepkörben való helytállást!
Külön köszönjük az önkénteseknek az adventi koszorúk elkészítését,
karácsonyi takarításban és díszítésben nyújtott önzetlen segítségnyújtást! Nagy segítség volt ezen felül az is, hogy idén készülhetett szabadtéri, élőállatos betlehem! Köszönjük az adományozók és felajánlók segítségét!
Karácsonyi időszak végéhez érve templomunk karácsonyi díszítésének elbontásához kérjük a Testvérek segítségét. A fenyőfák elbontása
miatt a férfiakat is várjuk január 9-én, szombaton 9 órára. Előre is köszönjük segítségüket!
A héten lesz elsőcsütörtök, 17 órától szentségimádásra, 18 órától
szentmisére várjuk a testvéreket.
Január a házáldások időszaka is. A hónap során szívesen meglátogatjuk otthonukban azokat, akik áldást szeretnének lakásukra kérni. A házáldásra a plébánia hivatalban lehet feliratkozni.
Szentmise szándékok az év során továbbra is folyamatosan előjegyeztethető.
Elkezdjük a jegyes felkészítéseket! Kérjük, hogy mindazok, akik az idei
esztendőben szeretnének (plébániánkon) egyházi házasságot kötni, jelentkezzenek a plébánia hivatalban!
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Egy újévi jókívánság: Vivat, crescat, floreat!
Amikor ezeket a
gondolatokat fogalmazgatom, nem tudok elmenni amellett, hogy mindezt
abban a reményben
teszem, hogy lesz
majd még, aki elolvassa, meghallgatja,
aki érti e szavakat. Tehát az újévi köszöntő elsősorban a remény és a
bizalom hangja is. Hiszen, aki már nem tud bízni, az nem tervez, nem
gondol előre. A keresztény remény éppen azért tud erős lenni, mert miközben a múltban gyökerezik, az örökkévalóság távlatába helyezünk
bele mindent. Jeremiás prófétánál olvashatjuk Isten ígéretét: „terveket
gondoltam el felőletek – mondja az Úr; ezek a tervek a békére vonatkoznak, nem a pusztulásra, mert reménységgel teli jövőt szánok nektek”
/Jer 29,11/. A 2021-es esztendő is ilyen, reménységgel teli jövő.
Ha meg kellene fogalmaznunk, hogy milyen reményünk van, mit várunk, mire számítunk, akkor mindenki meg tudja fogalmazni felszínes,
vagy legbensőbb vágyait, álmait, reményeit. „Remélem, megszűnik a
gyilkos vírusbetegség!”, „Talán meggyógyul egy közeli hozzátartozó!”,
„Biztosan helyreáll az élet!”, „Remélem, gyermekeink életét nem keseríti
meg az elmúlt esztendő sok-sok bizonytalansága!” „Bízom benne, hogy
lesz újra munkahelyem!”… Ilyen és ehhez hasonló reményei vannak a
nagytöbbségnek.
Nekem is vannak bizalommal teli reményeim, reménységgel teli jövőképeim: „Talán újra megtelik a kertvárosi és bazitai templom!”, „Remélem, hogy megerősödik az Istenbe vetett bizalmunk!”, „Jó lenne, ha hi-

tünk elmélyülne!”, „Talán a közösségünk újra nagy, erős és lelkesítő
lesz!”.
Szeretném én is hinni és remélni, hogy ezek nem beteljesületlen remények, hanem a valóság szavakba öntött előképei! Nem álmodozás és
ábrándozás, nem irreális várakozás, nem fantazmák homályos látomása,
nem valami valóságtól elrugaszkodott vágyakozás, hanem olyan jövő
vizionálása, amely tanul a múlt hibáiból, levonja ésszerű következtetéseit és elég bátor ahhoz, hogy amin kell, azon változtasson.
Ehhez pedig kell Isten megtartó kegyelme és a benne bízó ember, aki
készséget mutat a változásra, élete megjobbítására, egy igazságosabb
világ megformálására.
Az elmúlt években ilyenkorra már megfogalmazódott egy csomó elhatározás, körvonalazódott jónéhány program és látszott, hogy hová
szeretnénk eljutni. Az idei esztendő nem ilyen lesz! Még mindig sok kérdés van azzal kapcsolatban, hogy vajon szabad lesz-e programokon részt
venni, mikortól lehet bármit is szervezni, letehetjük-e végre a maszkot,
vagy életünk állandó része lesz-e, mint Kína nagyvárosaiban?
De mindezek a felvázolt dolgok lehettek volna az operatív törzs mondatai is. Ennyit látnak ők is. De mi lesz az a többlet, amit a hívő ember
mondhat? Elsőként talán az, hogy ebben az esztendőben is Isten kezében vagyunk! Jöjjön bármi, mindig Isten irgalmában bízunk! Szent Pállal
együtt megfogalmazhatjuk mi is: „Ki szakíthat el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság vagy szorongattatás, üldözés vagy éhezés, mezítelenség, veszedelem vagy kard? … Mert biztos vagyok benne, hogy sem
halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle
más teremtmény nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, amely Jézus
Krisztusban, a mi Urunkban van.” /Róm 8,35. 38-39/. És most mi hozzátehetjük, hogy még a vírus sem!
A második, amit keresztényként megfogalmazhatunk a jövő évre vonatkozóan, hogy ez az év is olyan lesz, amilyenné tesszük és amilyenné
engedjük, hogy váljon. Mert lehetünk akár bezárva, akár dolgoktól eltiltva, ha közben emberségünkben, keresztény küldetéstudatunkban növekszünk és erősödünk, akkor a karantén még hasznos is lehet. Ellenben,
ha feloldanak minden megszorítást, de mindeközben mi emberek egymás idegeire megyünk, emellett csak az üzlet szempontjából gondolkodik mindenki, ha a szívek elhidegülnek egymástól, ha a családok újra
több időt töltenek külön, mint egymással, ha elfelejtjük, hogy a jólétben

is segítő kezet kell nyújtanunk egymásnak, akkor a szabadság is inkább
kárunkra lesz, mint hasznunkra. Ezért a 2021-es esztendő annyit fog érni, amennyit mi teszünk azért, hogy mi egyre méltóbbak legyünk keresztény hivatásunkhoz, és amennyire Isten akaratát engedjük, hogy általunk is megvalósuljon.
Így most, a 2021-es újesztendőre is azt kívánom valamennyi zalaegerszeginek, plébániánk minden tagjának, hogy növekedjen hitünk, reményünk, szeretetünk Isten és az emberek iránt, plébániai közösségeinkre
pedig legyenek igazak az ősi, latin jókívánság szavai: „vivat, crescat,
floreat – éljen, növekedjen, virágozzon”!
Anyakönyvi hírek
Temetés
Egry Katalin: 2020. december 29.
Kállai Tibor: 2020. december 30.
Nyugodjanak békében!

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje
Január 4, hétfő, 7 óra: Élő családtagok
Január 5, kedd, 18 óra: Hálából a Szűzanyának Lászlóért
Január 6, szerda, Urunk megjelenése (Vízkereszt),
7 óra: +Szülők és testvérek
16.30 (Bazita)
18 óra: + Gizella és András nagyszülők
Január 7, csütörtök, Penyaforti Szent Rajmund áldozópap,
12.30 óra: Tóth István temetési szentmiséje
18 óra: + Emerencia
Január 8, péntek, 18 óra: + Zsuzsanna és + Anna
Január 9, szombat, 7 óra Vörös és Sebestyén család élő és + tagjai
Január 10, vasárnap, Urunk megkeresztelkedése
7 óra: + Ferenc
8.30 (Bazita): + Kránicz Ernő (+1.évf.) és a család + tagjai
10 óra: + Béla férj, édesapa, nagyapa
11 óra: Betegekért, egészségügyi dolgozókért
18 óra: + Piroska és Zoltán nagyszülők

