Május 13, csütörtök, A Fatimai Boldogságos Szűz Mária,
7 óra: Horváth Gyula temetési szentmiséje
18 óra: Hálából a Szűzanya tiszteletére
Május 14, péntek,
8 óra: Volner Lászlóné Takács Margit temetési szentmiséje
18 óra: Élő Nikoletta és + István férj, édesapa
Május 15, szombat, 7 óra: + Ilona, + Terézia
Május 16, vasárnap, Urunk mennybemenetele
7 óra: + Sándor édesapa
8.30 (Bazita): + Garami szülők és a Geiger család + tagjai
10 óra: + Emília és szülei
11 óra: Betegekért és egészségügyi dolgozókért, Lendvai család élő és
+ tagjai
18 óra: + Tibor férj, édesapa
A mai vasárnap minden szentmise után a templom előtti téren lehetőséget biztosítunk az önkéntes hozzájárulás befizetésére. A járványhelyzetre való
tekintettel kérjük a Testvéreket, hogy a várakozás során is tartsák be a 1,5 m
távolságot!
Mély fájdalommal, de a feltámadásba vetett hittel hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy Nagy Péter atya, gellénházi plébános május 4-én elhunyt.
Gyászmiséje és temetési szertartása május 13-án 10 órakor lesz a Szentgotthárdi Nagyboldogasszony Plébániatemplomban. Előtte nap, azaz május 12én, szerdán 17 órakor Gellénházán is lesz érte szentmise, annak érdekében,
hogy, azok is, akik nem tudnak Szentgotthárdra utazni, helyben imádkozhassanak Péter atya lelki üdvéért.
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!
Augusztustól az év végig terjedő időszakra szentmiseszándékokat előjegyeztetésére május 20-tól lesz lehetőség a plébánia hivatalban személyesen
vagy telefonon.
A Szombathelyen továbbtanuló diákokat szeretettel várja az Egyházmegyénk fenntartásban működő Boldog Brenner János Kollégium függetlenül
attól, melyik középiskolába nyertek felvételt.
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!
SZŰZ 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
2021. május 9.
Húsvét VI. vasárnapja
Tömegtájékoztatás világnapján az eltömegiesedés ellen
Éppen az elmúlt hetekben adott
hírt a Magyar Posta arról, hogy
kivezeti a postai portfóliójából a
távirati szolgáltatást. Az, ami a
Morse-féle távíró feltalálásával
1838-tól lázba hozta a távolsági
hírközlést, és ami 1847-ben Magyarországon
forradalminak
számított, mára (vagy talán már jó pár évtizede…) elavult, idejét múlt.
De csupán a technika fejlődött, az üzenet továbbításának módja változott, mert a leglényegesebb bizony továbbra is megmaradt: az, hogy
van még kapcsolat emberek között és van üzenetünk egymás számára.
Ebből az alapkiindulásból kell tekintenünk a tömegtájékoztatásra:
fontos üzenetet szeretnénk minél szélesebb körrel megismertetni,
vagy ismeret bővítés céljából kívánunk megfogalmazni valamit, az
azonos érdeklődési körbe tartozókat szeretnénk egyidejűleg tájékoztatni. Valami ilyesmi kritériumok mellett vagyok hajlandó belenyugodni abba, hogy TÖMEG-tájékoztatásról beszélünk. Mert bizony mai
viszonylatban, amikor bárki megfogalmazhat mindenféle gondolatot,
anélkül, hogy annak újabb információs értéke lenne, konkrét tájékoztatást tartalmazna, csupán az a cél, hogy a „tömeget” képernyő elé ragassza, teletömje a fejét olyan dolgokkal, amelyekből neki nem, csupán
„valakiknek” származik haszna, amikor már nem tájékoztat, csupán
bámészkodtat, akkor már hatalommal való visszaélésről beszélhetnénk.
Valami ilyesmi szándékkal akarta Ferenc pápa felhívni a tömegtájékoztatók figyelmét arra, hogy micsoda elképesztő felelősség van rájuk
bízva. Idéz egy 2010-ben boldoggá avatott spanyol újságírótól, Boldog
Manuel Lozano Garrido –tól, aki mindazokhoz fordul, akik arra vállalkoznak, hogy valamit leírjanak, valamiről tájékoztatást adjanak írott és
nyomtatottsajtóban, vagy a modern kor eszközeit használva elektronikus, vagy rádiós, TV-s formában: „Csodálkozva nyisd ki szemed arra,
amit látni fogsz, hagyd, hogy a dolgok frissessége és életereje megtöltse

kezedet, hogy mások számára, amikor olvasnak téged, kézzelfoghatóvá
váljon az élet vibráló csodája”.
Ferenc pápa üzenetének címe és egyben vezérgondolata Fülöp apostol és Natanael párbeszédéből egy mondat: „Jöjj és lásd!”/Jn 1,46/.
Amikor Natanael nem hiszi el Fülöpnek a legnagyszerűbb hírt, hogy
„megtaláltuk a Messiást”. Natanael hitetlenkedő, bizonytalan mondatára reagálva mondta neki Fülöp: „Jöjj és lásd!” Ezzel kapcsolatban fogalmazza meg a pápa, hogy minden hírnek csak akkor van igazi hír
értéke, ha arra készteti a szerzőt is és az olvasót is, hogy megmozduljon, lépéseket tegyen annak érdekében, hogy még alaposabb ismeretekre tegyen szert: „Ha nem nyílunk meg a találkozás előtt, csupán külső szemlélők maradunk mindazon technikai újítások ellenére, amelyek
lehetővé teszik, hogy elmerüljünk egy nagyobb és közvetlenebb valóságban. Minden eszköz csak annyiban bizonyul hasznosnak és értékesnek,
ha arra késztet bennünket, hogy kilépjünk és megnézzünk olyan dolgokat, amelyekről egyébként nem tudnánk”.
János evangéliumában találunk több olyan utalást is, amelyek arról
árulkodnak, hogy az evangélium szerzője részese volt az adott eseményeknek. Mindez azért fontos, mert nem csupán információt akar közölni János, hanem azt szeretné, hogy mi magunk is találkozzunk Vele,
mi is átélhessük azt, amit ők. „A „jöjj, és lásd” a legegyszerűbb módszere
a valóság megismerésének. A legtisztességesebb igazolása minden bejelentésnek, mert ahhoz, hogy megismerjünk, találkoznunk kell, hagynunk
kell, hogy az előttünk álló személy beszéljen hozzánk, hagynunk kell,
hogy tanúbizonysága elérjen bennünket.”
És miután kifejezi háláját az újságíróknak és mindazoknak, akik híreket továbbítanak, felhívja a figyelmet az internet buktatóira is. „Ez egy
nagyszerű eszköz, amely mint felhasználókra és kedvezményezettekre
mindannyiunkra felelősséget ró… tudjuk, hogy a híreket, sőt a képeket is
könnyen manipulálják”.
Így értjük meg, hogy semmi sem helyettesítheti a szemmélyes megtapasztalást! „A szó csak akkor hatékony, ha „látjuk”, ha bevon egy tapasztalatba, egy párbeszédbe. Ezért a „jöjj, és lásd” meghívás lényegi
fontosságú volt, és ma is az.”
Végül Szent Pál apostolt állítja elénk, aki használva korának lehetőségeit levelet írt, prédikált, vándorolt egyik helyről a másikra, de legfontosabb eszköze igaz, mély személyes hite, amelyet hitelesen élt meg
és mutatott be embertársainak. „Azáltal, hogy látták őt működés közben azokon a helyeken, ahol járt, meggyőződtek arról, mennyire igaz és
gyümölcsöző volt az élet számára az üdvösségnek az az üzenete, amelynek ő Isten kegyelméből hirdetője volt.”

Gyászhír
„A tanítást, amit nekem adtál, átadtam nekik. Ők elfogadták... és elhitték, hogy Te küldtél engem.” (Jn 17,8)
A szombathelyi püspök - a hozzátartozók nevében is - fájdalommal, de a feltámadásba vetett hittel tudatja, hogy NAGY
PÉTER, gellénházi plébános életének 69., áldozópapi szolgálatának 39. évében a Zalaegerszegi Kórházban 2021.május 4én a betegek kenetével megerősítve elhunyt. Szeretett paptestvérünk gyászmiséje és temetési szertartása 2021. május
13-án, csütörtökön 10.00 órakor kezdődik az Szentgotthárdi Nagyboldogaszszony Plébániatemplomban. Végakaratának megfelelően holttestét a
szentgotthárd-zsidai temetőben helyezzük örök nyugalomra közvetlen a
gyászmise után.
Mivel Péter atya látta el a mára már plébániánkhoz tartozó Bazitai fília lelkipásztori teendőit egészen 2013. augusztus 1-jéig, ezért ilyen formán elődöm
volt az itteni hívek lelki gondozásában. Emellett hónapról hónapra szívesen
jött, hogy a fatimai engesztelő estek alkalmával gyóntatói szolgálatot lásson
el. Közösségünk több tagjával volt közvetlen, atyai-baráti kapcsolata. Ezért
imádkozzunk érte úgy, mint saját lelkipásztorunkért!

Anyakönyvi hírek
Házasság
Berta Richárd László - Mazur Anett: 2021. május 7.
Hegedüs Tamás Imre - Korcsmár Flóra Erzsébet: 2021. május 7.
Isten éltesse az új házaspárokat!
Keresztelő
Tálosi Zétény Emil: 2021. május 2.
Isten hozta közösségünk új tagját!
Temetés
Pecsics Sándorné Pali Judit: 2021.május 5.85
Huszár Istvánné Takács Irén: 2021.május 7.
Nyugodjanak békében!
INFORMÁCIÓK A HÉTRE
Május 10, hétfő, Avilai Szent János áldozópap és egyháztanító, 7 óra: +
Ferenc
Május 11, kedd, Boldog Salkaházi Sára szűz és vértanú, 18 óra: + Károly
és Margit szülők
Május 12, szerda, Szent Néreusz és Szent Achilleusz vértanúk; Szent
Pongrác vértanú, 18 óra: + Jenő férj, édesapa

