Püspök atya kérésére egyházmegyénk templomaiban a mai perselyadományokat a horvátországi földrengés áldozatainak megsegítésére ajánljuk
fel. Előre is hálásan köszönjük nagylelkű adományaikat!
Ma délelőtt, a 10 órakor kezdődő szentmisében lesz lelkipásztori munkatársaink megbízólevelének átadása. Imáinkkal kísérjük azokat, akik ilyen
módon is segítik plébániánk életét!
Értesítjük a kedves Testvéreket, hogy a járványhelyzet miatt idén az
ökumenikus imahét Zalaegerszegen nem januárban, hanem májusban,
pünkösd hetében kerül megrendezésre.
Január 22-én, pénteken az esti szentmise után lesz Szent Rita kilencedünk záró imaalkalma és egyúttal Batthyányi László hercegorvos napján
imádkozunk betegekért, egészségügyi dolgozókért. Várunk mindenkit szeretettel!
Január 23-án, szombaton 18 órakor kezdődően gitáros szentségimádást
lesz. Várunk mindenkit szeretettel!
Megérkezett az Adoremus februári száma, melyet az előfizetők átvehetnek a sekrestyében.
Elkezdjük a jegyes felkészítéseket! Kérjük, hogy mindazok, akik az idei
esztendőben szeretnének (plébániánkon) egyházi házasságot kötni, jelentkezzenek a plébánia hivatalban!
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Plébániai Hírlevél
2021. január 17.
Évközi 2. vasárnap

„Olvaszd fel jég szívemet!”
A meteorológiai szolgálat előrejelzése ettől a hétvégétől kezdődően a hét közepéig rendkívüli
hidegeket jelentett. Persze bent
van az is, hogy ők is tévedhetnek, más lesz a valóság, mint
amire a mérések következtetni
engedtek.
Bár a téltől nem idegen a hideg időjárás, mégis, az utóbbi
években meglehetősen elszoktunk attól, hogy kemény mínuszok legyenek. Ami ehhez még mind csak plusz adalék, hogy a havazás meg-meg
mutatja, hogy mitől is tél a tél. Ráadásul mindez így januárban, és nem
márciusban, meg áprilisban, ahogy az az elmúlt években már menetrendszerűen meg szoktuk kapni, hogy miután kivirágzott minden, utána
érkezett meg a fagy és netán a hó. Így összességében minden adva van
ahhoz, hogy belesüppedjünk abba a tudatba, hogy minden rendben van,
minden a maga medrében folyik, a természet törvényei érvényesülnek,
az ember alkalmazkodóképessége remekül felveszi a ritmust és így elégedetten állapíthatjuk meg, hogy milyen nagy a harmónia.
Akkor meg most minek idézgetem ide Demjén Ferenc szerelmes vallomásának ismerős sorát? Minek épp most felolvadásról beszélni, amikor éppen annak van itt az ideje, hogy az tavak vizén jégpáncél képződjön, a kerítés kilincséhez egy pillanatra hozzákössön az ujjunk, leheletünk füstje simán látható, ha éppen nincsen rajtunk maszk? Akkor minek
most ez a langyos olvadozás?
Talán mert olyan időszak köszöntött ránk, amikor vagy abba temetkezünk bele, hogy minden a legnagyobb rendben és ezért kizárunk min-

dent, ami ebbe az idilli hangulatunkba egy picit is belerondít; vagy olyan
gondolatok törnek ránk, amikor hajlamosak vagyunk adott helyzetünket
olyannyira drámaian megélni, amikor képtelenek leszünk meglátni azt,
hogy vannak, akiknek mindezek mellett még nehezebb sorsuk van.
Nem kell nagyon messzire menni! A közvetlen környezetünkben élők
is kerülhetnek hirtelen olyan helyzetbe, amikor őket is nyomasztja a járvány, de még ezen felül valami más is történik: adott esetben egy váratlan baleset, agy szerencsétlen szén-monoxid-mérgezés, vagy éppen ami
Horvátországban most a legnagyobb galibát okozza, hogy a földrengés
következtében sokak élete szó szerint romokban hever.
Vajon ilyenkor kell-e külön segíteni? Hiszen elsődleges feladatunk,
amiként a szeretet hierarchiája megköveteli tőlünk, hogy a közvetlen
hozzátartozóinkról gondoskodjunk. Na de rá kell döbbennünk arra, hogy
még mindig van annyi tartalékunk, hogy szerencsésebbnek és áldottabbnak mondhatjuk magunkat annyi sok százezernél, akiknek ezekben
a nehéz napokban most fedél nélkül, meleg nélkül, átázva-átfázva kell a
mindennapjaikról dönteni, szeretteikről, a létminimumról gondoskodni!
Ja, és a földrengés nem tett most sem különbséget katolikus templom és ateista háza között! A hitünknek szikla az alapja, de templomaink
is ezen a földön épültek fel, amely ingatag, mozog és esetleg ma-holnap
semmivé lesz. De amíg van Föld, addig lesznek helyek, amelyeket az ember megszentel, lefoglal Isten dicsőítésére. És azt mondja: jöjjön, akármi,
ez a hely szent, Istennek szentelt és, ha ezerszer omlik le, ezeregyszer
építjük újjá. Mi most ebben segíthetünk! Székely János püspök atya levele buzdítson minket, hogy ne engedjük megfagyni szívünket, hogy embernek is és Istennek is legyen méltó háza a földrengés miatt károsult
Horvátországban!
Kedves Testvérek!
December végén és január elején Horvátországban nagyerejű földrengések pusztítottak, amelyek óriási károkat okoztak. Sok család gyászolja az elhunyt családtagot, vagy aggódnak sebesült szeretteik miatt.
Körülbelül ötezer ház dőlt teljesen romba vagy vált lakhatatlanná és kerül lebontásra. Rengeteg templom is megsérült, van ahol a torony leomlott, van ahol kettévált a homlokzat. Van olyan székesegyház is, amelyet
gyakorlatilag teljesen le kell bontani, és az alapoktól újjáépíteni. A
Szombathelyi Egyházmegyei Karitász a hét elején 4 kisbusznyi adományt

(élelmiszert, kályhákat, takarókat), és építőanyagokat is eljuttatott Horvátországba, de még nagyon sok segítségre volna szükség. Hálásan köszönöm azon plébániák és magánszemélyek nagylelkű és gyors segítségét, akik ennek az első szállítmánynak a kiküldését lehetővé tették.
Szent János apostol első levelében ezt olvassuk: „Hogyan marad meg
Isten szeretete abban, aki – bár bőven van neki a világ javaiból –, mégis,
amikor látja, hogy testvére szükséget szenved, elzárja előle a szívét?” (1
Jn 3,17). Nyissuk meg szívünket bajbajutott horvát testvéreink felé! Kérem a kedves testvéreket, hogy adományaikkal segítsék az otthonukat
elvesztett horvátországi családokat és a kezdődő újjáépítést!
+ János püspök
Szombathely, 2021. jan. 13., Szent Hiláriusz emléknapján
Anyakönyvi hírek
Temetés
Galbavy Lászlóné Radnai Teréz: 2021. január 11.
Németh Zoltán Lajosné Dén Anna: 2021.január 12.
Németh Lászlóné Róka Mária Valéria: 2021. január 14.
Varga Albertné Szenatore Mária: 2021. január 14.
Csörnyi Géza: 2021. január 15.
Nyugodjanak békében!
INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje
Január 18, hétfő, Árpád-házi Szent Margit szűz, 7 óra: Hálából
Január 19, kedd, 18 óra: + Bernadett édesanya
Január 20, szerda, Szent Fábián pápa és vértanú; Szent Sebestyén vértanú; Boldog Özséb áldozópap, 18 óra: + Hozzátartozók
Január 21, csütörtök, Szent Ágnes szűz és vértanú, 18 óra: + István
Január 22, péntek, Szent Vince diakónus és vértanú; Boldog BatthyányStrattmann László hitvalló, 18 óra: + János
Január 23, szombat, 7 óra: + Mária
Január 24, vasárnap, Évközi 3. vasárnap, Isten igéjének vasárnapja
7 óra: Hálából a 80 év kegyelmeiért
8.30 (Bazita)
10 óra: Élő Mónika testvér
11 óra: Betegekért és az egészségügyi dolgozókért
18 óra: + Németh László (+5.évf.)

