A héten lesz elsőcsütörtök és elsőpéntek. Csütörtökön 17 órától imaóra
papi hivatásokért, majd 18 órától szentmise, pénteken 17 órától szentségimádás, majd szentmise lesz.
Jövő vasárnap a Tömegtájékoztatás világnapja. Ezért ezúton is szíves figyelmükbe ajánljuk a katolikus kiadványokat: Új Ember és a Keresztény Élet
hetilapokat, egyházmegyénk havilapját a Martinust, plébániánk magazinját az
Örömhírt, az internet felületein a katolikus tartalmakat, valamint a rádió és
televízió katolikus keresztény műsorait. Sokszor a bőség zavara megnehezíti
dolgunkat, de törekedjünk az igényes és hitünket mélyítő tömegtájékoztatási
eszközöket használni! És egyúttal kérem, hogy, aki szívesen bekapcsolódna a
Mária Rádió önkénteseinek sorába, vagy az Örömhír készítésébe vállalna
szolgálatot, kérem, bizalommal forduljon hozzánk!
A járványhelyzet miatt az év elején szokásos önkéntes hozzájárulás befizetését idén májusban tartjuk. Jövő vasárnap, május 9-én, valamint 16. és 23-án
a szentmiséket követően munkatársaink segítségével lehetőséget biztosítunk
az egyházközségi hozzájárulás helyben történő befizetésére.
Május 13-án, csütörtökön lesz következő fatimai esténk. 16 órától a
fatimai rózsafüzért imádkozzuk, 17 órától szentségimádás, 18 órától szentmise lesz. Az estét Molnár Árpád szombathelyi kórházlelkész vezeti. Várunk
mindenkit szeretettel!
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!
Augusztustól az év végig terjedő időszakra szentmiseszándékokat előjegyeztetésére május 20-tól lesz lehetőség a plébánia hivatalban. Aki még nem
szeretne, vagy nem tud eljönni személyesen, megteheti telefonon is.
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.
MÁRIA SZEPLŐTELEN SZÍVE PLÉBÁNIA – 8900 Zalaegerszeg, Átalszegett utca 100. • Telefon: 92/320-626 •
Email: zeg3@martinus.hu • Honlap: http://zeg3.martinus.hu • Keressen minket a Facebook-on is! •
Hivatali idő: hétfő: 9-12 óra; kedd: 10-12; 14-16 óra; szerda: 10-12; 14-17 óra; csütörtök: 10-12; 14-17
óra; péntek: 10-12 óra vagy telefonos egyeztetéssel

Plébániai Hírlevél
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Húsvét V. vasárnapja
Virágcsokorban szőlővessző
Nem nőként és nem anyaként is
mindig várt alkalom ez a május első
vasárnapja. Merthogy az édesanyák
ünnepe mindig valami gyermeki
kedvességet hoz elő még a leginkább önállósulni vágyó fiatalból is.
És, bizony ilyenkor a kisgyerek
tép egy kis mezei virágot, a nagyobbacska már tulipánt és orgonát szed,
vagy a még nagyobbak – mert fantáziánk már szegényes, az időnk véges,
de a lehetőségek meg szélesre tártak – beugrunk egy virágboltba és
virágot veszünk: csokrot köttetünk, vagy cserepest kérünk.
A virágban semmi extra nincsen, mégis annyi mindent tudnak kifejezni. Olyannyira érdekes és szép növények, hogy egy alkalommal még
Jézus is hivatkozott rájuk: „Nézzétek a mezők liliomait, hogyan nőnek:
nem fáradoznak, nem szőnek-fonnak, mégis, mondom nektek, még
Salamon sem volt dicsősége teljében úgy felöltözve, mint egy ezek közül. Ha a mezei virágot, amely ma virít, holnap pedig a kemencébe kerül, így öltözteti az Isten, akkor benneteket, kishitűek, nem sokkal inkább?” /Mt 6,28-30/. Végignézni egy virágos réten, egy virágoktól tarkálló, gondos kis kerten és benne észrevenni az eredendő szépséget.
Virágot szemlélve be kell látni, hogy Isten nemcsak hasznosság elve
alapján teremtett, nemcsak funkcióval látta el, (hogy tudni illik rovart
csalogasson), hanem Isten számára a szépség is szempont volt. „Nézzétek…!” – mert Jézus is nézte és szépnek találta. És nem kell hozzá növényszakértőnek, kertésznek, vagy virágárusnak lenni, szakértelem
nélkül is meg tudjuk fogalmazni, hogy valami szép-e, tetszik-e, érdekesnek mutatkozik-e. Tavaszi napsütésben elhaladni egy repcetábla

mellett, amely virágba borulva sárgállik, vagy nyár elején egy pipacsokkal borított pirosló rétnél lelassítani, nyár közepén pedig egy napraforgó táblánál megállni és csak úgy, csendben gyönyörködni. Ez a fajta
emberi tulajdonság arról árulkodik, hogy van még bennünk (néha túl
mélyre rejtve) olyan, hogy szépérzék, esztétika, és őszinte csodálat.
De, ha ilyen szépnek látjuk, akkor miért szedjük le és adjuk anyának,
nagymamának? Miért nem csak egy fényképen megmutatva adjuk át,
amolyan szimbolikusan, gondolatban?
Talán, mert a virágajándékozásban több van benne, mint egy egyszerű ajándékban. A virág ajándékozásáról szabályok szólnak: mit illik,
mikor illik, kinek illik, vágott vagy cserepes, papírban vagy anélkül, páros vagy páratlan, színben és méretben milyen összeállítású legyen…
De miért adunk virágot?
A virág miközben önmagában is szép, nem önmagáért van! A virág
pompájával bennünket gyönyörködtet, a méhet magához vonzza. A
virág nem tudja, hogy szép-e, vagy sem. Nem azért ölt színes ruhát,
hogy tükörbe nézve önmagának tetsszen. A virág segít túllépni az öncélú életen. Aki adja és aki kapja, egyaránt leküzdi azt, hogy az életét csak
önmaga vonatkozásában szemlélje.
A virág szépsége és élete is mulandó. Kaspóba állítva, tápoldatot
kapva is gondozásra szorul. De ápoljuk akár mégoly alapos figyelemmel
és szakértő kezekkel, akkor is egyhamar vége lesz. Ilyen az életünk is és
benne mindaz, amit mi sokszor kergetünk! Erről írja Jakab apostol: „Ha
a nap fölkel, perzselő heve kiégeti a növényt, virága lehull, szépsége
elenyészik. Így lesz semmivé a gazdag is a vállalkozásaival” /Jak 1,11/.
Mindezek mellé így lett a mai evangélium üzenetével az anyák napi
csokorba szőlővessző tűzve. Kifejezve, hogy miként nincs szőlővessző,
ha nincsen szőlőtő, úgy mi sem vagyunk, ha anya nem szül bennünket.
És, miként a szőlővessző éke lesz a szőlőtőnek, ha bőséges termést
hoz, úgy lesz Krisztus dicsőségére, ha a keresztények benne maradva
bő termést hoznak; és így lesz az édesanya büszkesége, ha gyermeke jó
gyümölcsöt terem az élet szőlőskertjében – akár még bogáncsok között is.
Anyakönyvi hírek
Keresztelés
Gecseg Áron: 2021.április.25.
Isten hozta közösségünk új tagját!

Temetés
Nagy István: 2021.április 27.
Polgár István: 2021.április 27.
Lendvai Zoltán: 2021.április 27.
Czigány Lászlóné Kósa Gyöngyi Mária: 2021.április 28.
Gáspár Ferenc: 2021. április 29.
Gáspár Ferencné Szigeti Erzsébet: 2021. április.29.
Nyugodjanak békében!
INFORMÁCIÓK A HÉTRE
Heti szentmisék rendje:
Május 3, hétfő, Szent Fülöp és Jakab apostolok,
7 óra: + Szülők és testvérek
Május 4, kedd, Szent Flórián vértanú; Boldog Ceferino Giménez Malla
vértanú, 18 óra: + Anna édesanya
Május 5, szerda, 18 óra: + Édesapa
Május 6, csütörtök, 18 óra: A Szűzanya tiszteletére
Május 7, péntek, Boldog Gizella,
11 óra: Huszár Istvánné Takács Irén temetési szentmiséje
18 óra: + Gizella és Lajos szülők és fiúk Lajos
Május 8, szombat, 7 óra: + Ármin kisgyermek, + Magdolna édesanya,
nagymama
Május 9, Húsvét VI. vasárnapja
7 óra: + Géza és Mária szülők, nagyszülők
8.30 (Bazita): + Férj, édesapa
10 óra: Élő Johanna
11 óra: Betegekért és egészségügyi dolgozókért, + Marianna és
Győző szülők, nagyszülők
18 óra: + Gyula és Karolina szülők, élő és + hozzátartozók
Májusban Égi Édesanyánkat, a Boldogságos Szűz Máriát köszöntjük esti
imádság keretében minden szentmise előtt 17.40-től. Annak érdekében,
hogy minél többen be tudjanak kapcsolódni legalább lelkileg a közös
imádságba, a litánia hanganyaga elérhető lesz honlapunkon.
Május első vasárnapja az édesanyák ünnepe, ezért nagy szeretettel köszöntjük ma az édesanyákat! Isten áldása kísérje életüket és segítse édesanyai, nagymamai hivatásukat!
Hónap első vasárnapja lévén a mai perselyadományokat az altemplom
bővítésére és közösségi ház építésére ajánljuk fel. Hálásan köszönjük
adományaikat!

