A héten lesz elsőszombat. Reggel 6 órától a fatimai rózsafüzért imádkozzuk el.
A jövő vasárnap május első vasárnapjaként az édesanyák ünnepe. A
bazitai és a 10 órakor kezdődő kertvárosi szentmise keretében a jelenlévő
gyermekek rövid műsorukkal és egy-egy szál virággal köszöntik az édesanyákat. Hónap első vasárnapja lévén az aznapi perselyadományokat az altemplom bővítésére és közösségi ház építésére ajánljuk fel. Hálásan köszönjük
adományaikat!
Előre jelezzük, hogy a járványhelyzet miatt az év elején szokásos önkéntes
hozzájárulás befizetését idén májusban tartjuk. Május 9.,16. és 23-án a
szentmiséket követően munkatársaink segítségével lehetőséget biztosítunk
az egyházközségi hozzájárulás helyben történő befizetésére.
Szentmise szándékok előjegyeztetése az év második felére május 20-tól
lesz lehetséges.
Vándorbölcsőnk megtalálta első kis lakóját! Kérjük a kedves Testvéreket,
hogy imáinkkal kísérjék az aktuális kis bölcsőlakót, most Barnabást! Továbbra
is várjuk fiatal családok jelentkezését, akiknél a közeljövőben kisbaba fog
születni és szeretnék, ha a vándorbölcső náluk is két-három hónapot lehetne.
A vándorbölcsőt díjmentesen lehet igényelni. Célunk, hogy ezzel is segítsük a
fiatal párokat, akik vállalják az új élet érkezését!
Még van lehetőség, hogy az útjára indított Szent József képet további családok fogadják otthonukba egy-egy hétre, hogy ezáltal is kérjék családjukra,
otthonukra Szent József pártfogását és oltalmát!
Szeretettel kérjük a Testvéreket, ne feledkezzenek meg személyi jövedelemadójuk kétszer 1 %-ának felajánlásáról. Az első százalékot kérjük, hogy
katolikus egyházunknak ajánlják fel (technikai szám: 0011), a második százaléknál pedig szeretettel ajánljuk a Testvérek figyelmébe plébániai alapítványunkat. Neve: Mindszenty Emléktemplom Plébániai Alapítvány. További
információk a hírlevélben és a honlapunkon meg-találhatók.
Zalaegerszegen is megszólal a Mária Rádió
A Mária Rádió adása hamarosan fogható lesz Zalaegerszegen is az FM
104,4 MHz-en. Küldetése, hogy segítsen hiteles és kiteljesedett keresztény
életet élni a ma emberének az élet minden területén. Műsorai nem csupán a
szeretetről szólnak, hanem szeretetből is, hiszen önkéntesi szolgálat és hallgatói adományok tartják fenn. A Mária Rádió katolikus szellemiségű, Szent II.
János Pál pápa, XVI. Benedek pápa és Ferenc pápa áldásával működik. Reklámot nem sugároz, politikával nem foglalkozik.
A Mária Rádió közönségtalálkozót szervez, amelyre szeretettel hívja az
érdeklődőket és az együttműködni szándékozókat. A közönségtalálkozóra
ONLINE formában kerül sor 2021. április 30-án pénteken 17:30-tól. A közönségtalálkozóra jelentkezni a zalaegerszeg@mariaradio.hu címen lehet.
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2021. április 25.
Húsvét IV. vasárnapja
Jó Pásztor és a jó termés
Az idei esztendőben húsvét 4.
vasárnapja, vagyis
a Jó Pásztor vasárnapja egybe esik
egy másik változó
dátumú alkalommal, azzal, amikor
napot
könyörgő
tartunk a jó termésért. Első hallásra a
két téma egymást fedi, pedig a pásztor nem mezőőr, a custos pedig nem
jószágkormányzó. De teljesen elválasztani sem lehet egymástól, mert
mindkét foglalkozásbéli tudta, hogy van egy ÚR, akinek számadással tartozik, akitől kér és akinek megköszön. Noha a pásztornak a juhok akár
még sajátjai is lehettek, és noha akinek földje volt, még ha nem is volt nemes és földesúr, de ura volt egy talpalatnyi földnek, mégis mindkettő tudta,
hogy amije van, az ajándék, és mindenét művelni és őrizni kell /vö:
Ter2,15 /, miként az isteni parancs Ádámnak szólt paradicsomi körülmények között is.
A Jó Pásztor eredendően Krisztusra mutató ünnep. Miként a Galla
Placidia-mauzóleum híres képe ábrázolja a keresztet kezében tartó Pásztor
Krisztust, valamennyien benne kell, hogy lásuk a mi Jó Pásztorunkat. Óra
Krisztián atyának újmisés emlékképén is ez volt látható. És a kép egyik
érdekessége, hogy a juhok – bár merre is legyenek – mindig a Pásztorra
szegezik tekintetüket. A Jó Pásztor ünnepe csak később kapcsolódott egybe papi- és szerzetesi hivatásokért való esedezéssel. Ez már „csak” következménye annak a felismerésnek, hogy Jézusban olyan Jó Pásztort kaptunk, aki bennünket soha el nem hagy, vezet minket, terelget és utánunk
jön, ha elkóborolnánk. Jézusban olyan mintát kaptunk, amelyet vágyunk
látni papjainkban is…
Miközben a 80. zsoltár pásztorként szólítja meg az Istent, a 81. zsoltárban már úgy látjuk a mi Urunkat, mint aki táplál bennünket a gabona javá-

val /Zsolt 81,17/. Így érkezünk meg a mai ünnep másik részéhez, amikor
ahhoz, hogy a gabonának java is legyen, ahhoz kérnünk kell az Isten áldását.
Szent Márk napjához közeli vasárnapon tartottak a régiek határszentelést/búzaszentelést. Még a latin neve is arról árulkodik, hogy ez valóban
nagy litánia (litaniae maiores) szokott lenni. No, nem csak azért, mert
hosszan tartott, nagy körmenetben sok kilométert megtéve imádkoztak,
különböző helyeken, vetések mellett, máshol kereszteknél megálltak és
könyörgéseket végeztek, hanem azért is „nagy”, mert a célja nagy. Nem
kis dolgok múlnak azon, hogy a virágzás elfagy vagy mézelhet rendesen,
hogy a méhek porozhatnak, vagy csak bóklászhatnak az elfagyott virágok
hiánya miatt, nem közömbös, hogy a Nap melege segíti-e időben a földből
kibújni az apró magot; rizikós az is, hogy lesz-e eső vagy sem, és ha lesz,
akkor hasznos-e, vagy mindent elmosó árral hömpölygő; kérdés, hogy
lesz-e lágy szellő, vagy csak fákat tépő vihar, amely jégesőt hoz és pusztítást.
Szent György napjától pedig megkezdték a jószágok kihajtását a legelőre. Éppen mire elfogyott a télire eltett takarmány, dús füvű réteket nyájak
lephetik el, vagy van, mibe beleharapjon a kasza éle, mert a zsendülő réten
kézzelfogható lesz, amit Ábrahám és Izsák Moria hegyén tapasztalt meg:
„az Úr gondoskodik” /Ter 22,14/. És ezt megélni, nagyon nagy ajándék!
A Biblia első lapjain Káin és Ábel példáján keresztül a mezőgazdaság
állattenyésztő és növénytermesztő ága már megjelenik. Mind a kettő alkalmas arra, hogy Istennek bemutatható áldozatot hozzon belőle az ember.
De vajon akarunk-e még bármit is Istennek áldozni? Vajon elvárosiasodott
életünkkel meg tudjuk-e még élni ennek a két ünnepnek a mélységét? A Jó
Pásztort ma jó cégvezetőnek kellene nevezni, a mezőt és szántót inkább
üzemcsarnoknak, a nyájat pedig felvilágosult és a humánum abszolutizálásától megrészegült egyének érdekkapcsolatának?
A Jó Pásztor ünnepe és a jó termésért való könyörgő nap segít bennünket annak lenni, akik a munka gyümölcsét jó termésnek, az Istent Jó Pásztornak, a felebarátot pedig jó embernek látják.
Anyakönyvi hírek
Keresztelés
Horváth Fruzsina Napsugár: 2021. április.18.
Isten hozta közösségünk új tagját!
Temetés
Szakály Zoltánné Zsuppányi Ilona: 2021. április 21.
Nyugodjék békében!

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
Heti szentmisék rendje:
Április 26, hétfő, 7 óra: A Szeglet és Dömötör család élő és + tagjai
Április 27, kedd,
8 óra: Nagy István temetési szentmiséje
12.30 óra: Polgár István temetési szentmiséje
14 óra: Lendvai Zoltán temetési szentmiséje
18 óra: + Mária és Jenő szülők
Április 28, szerda, Chanel Szent Péter áldozópap és vértanú; Montforti
Grignion Szent Lajos Mária áldozópap,
18 óra: + Ferenc és Ilona szülők
Április 29, csütörtök, Sienai Szent Katalin szűz és egyháztanító, Európa
társvédőszentje,
8 óra: Gáspár Ferenc és Gáspár Ferencné Szigeti Erzsébet temetési
szentmiséje
18 óra: + Nagyszülők, szülők és Aranka
Április 30, péntek, Szent V. Piusz pápa, 18 óra: + Ferenc és élő családtagok
Május 1, szombat, Szent József, a munkás,
7 óra: Hálából a Szűzanyának és Tamás gyógyulásáért
Május 2, Húsvét V. vasárnapja
7 óra: + Mária és Sándor szülők, + családtagok és + Sándor testvér
8.30 (Bazita)
10 óra: + Férj édesapa, nagyapa, + András atya; Hálából Tamásért
(25.év)
11 óra: Betegekért és egészségügyi dolgozókért, + Albert szülő,
nagyszülő, dédszülő
18 óra: + Lajos férj, édesapa
A mai vasárnap a Jó Pásztor vasárnapja van, imádkozzunk egyénileg és közösségileg is új papi és szerzetesi hivatásokért!
Április 27-én, kedden az esti szentmise után közbenjáró imádságra és
szentségimádásra várjuk a Testvéreket.
Április 30-án, pénteken 17 órától elimádkozzuk a feltámadás titkának 14
állomásra bontott imádságát, a Via lucist, vagyis a Világosság útját. Miként a
keresztút imádsága Jézus szenvedését segített átelmélkednünk, a világosság
útja a feltámadás örömét és csodáját segíti áttekinteni. Imádkozzuk el minél
többen, hogy kegyelmeit is mindannyian érezhessük!
A Szombathelyi Egyházmegye tájékoztatását tolmácsolva jelezzük, hogy a
május 1-jére tervezett Egyházmegyei zarándoklat a vírushelyzetre való tekintettel elmarad.
Május a Szűzanyának szentelt hónap. Minden esti szentmise előtt 17.40től a májusi litániát imádkozzuk el.

