Az elmúlt napokban kaptuk meg az iskolák órarendjét, ezért a héten
megkezdődnek az iskolai hittanórák is. Köszönjük a szülők bizalmát, hogy
gyermekeiket katolikus hitoktatásra íratták be. Munkánk azonban csak
akkor tud eredményes lenni, ha a fiatalok odahaza is lelki támogatásban
részesülnek, sok időt töltenek együtt a családok és nem hanyagolják el a
közös esti imádságokat, beszélgetéseket! Egyházközségünk minden tagja
imádkozzon a családokért, szülőkért és gyermekeikért, a házasságok
gyümölcsözőségéért! Ezáltal legyen közös felelősségünk a jövő nemzedékének közös felnevelése!
Megvolt a Plébániai Tanácsadó Testület első ülése. Köszönöm áldozataikat, amelyeket az plébániánkért, Egyházunkért vállalnak!
Tegnap volt a Rózsafüzér Társulat zarándoknapja. Bízom benne, hogy
élményekkel gazdagodva, lelkiekben megerősödve tértünk haza otthonainkba!
Vasárnapi vagy hétköznapi szentmisékre felolvasók jelentkezését várjuk. Hálásan köszönjük meg mindazok szolgálatát, akik eddig is boldogan
vállalták, hogy Isten igéje szépen és illően hangozzon el szentmiséinken.
Továbbra is számítunk rájuk, az ő szolgálatukat szeretnénk megkönnyíteni. A sekrestyében elhelyezett lapokra kellene feliratkozni. Kérjük,
hogy a vasárnapi szentmiséknél olvasmányt, vagy szentleckét, vagy könyörgést vállaljon egy-egy jelentkező. Hétköznapi szentmiséknél külön
köszönjük a segítséget. Ezen alkalmakon általában egy olvasmányt és
egyetemes könyörgést kellene vállalni. A kijelölt szentírási szakaszokat
van lehetőség előre begyakorolni, ehhez az igényt kérjük a feliratkozáskor jelezni!
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Plébániai Hírlevél
2018. szeptember 9.
Évközi 23. vasárnap
„Elmúlt az aratás, véget ért a nyár…”
… - sóhajt fel Jeremiás próféta
(vö. Jer 8,20). A falun élő ember
nemcsak felsóhajt, hanem fellélegzik, mert ebben a mondatban
most nekünk nem egy történelmi múltba való visszatekintés
van belesűrítve, hanem a magunk mögött tudott nyár minden öröme és bánata, megpróbáltatása és sikere. Még folynak
a munkák a földeken: szántás,
vetés, a krumpliföldek már mindenütt termés nélkül árválkodnak, napraforgó, szója és kukorica várja a gépeket, a szilva-, körte- és barackfa
gyümölcs nélkül nyújtóztatják a sok finomságtól megfáradt ágaikat, a
szőlőskertek szüretelő emberek boldog dalolászásától és beszédétől
hangos, de már sok helyen megtörténik a hálaadás. Az őszi hónapokban
hálát adunk a terménybetakarítás minden ajándékáért.
A Bibliából talán sokaknak ismerős egy történet az Evangélium
névtelen gazdag emberéről (vö. Lk 12,16-21), aki – Babits szavaival élve–
a „soha-meg-nem-elégedés himnuszát” zengve harácsolta össze minden
vagyonát. Senkire és semmire nem gondolt csak magára, és arra, hogy
önerejéből, semmiféle segítség nélkül mi mindent volt képes elérni,
megszerezni, felhalmozni. Előfordulhat, hogy felmerül valakiben a kérdés: akkor mi most hogyan merünk Isten elé állni azzal, amit összegyűjtöttünk?
Nem kell kétségbe esni, hogy vajon helytelen-e az a magatartás,
amikor a befőttes és lekvárosüvegek garmadájától roskadozó kamrapolcokat nézzük, a szépen sorakozó savanyúságokban gyönyörködünk, a
rekeszekbe gyűjtött zöldségeket és gyümölcsöket rendezgetjük. Vagy,

hogy helytelen lenne a learatott gabonát eltárolnunk, hogy legyen mit
adni az állatoknak az év további hónapjaiban, valamint legyen miből
megsütni a „mindennapi kenyerünket”. Nem kell aggályoskodni! Aki hálát ad, az nem azt mondja: „jól gondoskodtál magadról” /Lk 12,19/, hanem: „mid van, amit nem kaptál” /1Kor 4,7/ és tudjuk, hogy az ajándékot illik megköszönni.
Nem helytelen a magatartás, hiszen nem csak magunknak termeltük meg a javakat, hanem gondolva másokra is. És mindemellett tudva,
hogy mi legföljebb csak vetettünk, palántáltunk, ültettünk, öntöztünk,
gondoztunk, gyomláltunk, kapáltunk, de a növekedés, fejlődés, érés tőlünk függetlenül ment végbe, azt nem mi végeztük, a növekedést Isten
adta /Vö. 1Kor 3,6/.
A hálaadás sem csak múltba tekintés, hogy mikért kell legalább
annyit mondani „köszönöm”. Hanem hála, hogy a jövőnket is biztosítja
Isten. Sokkal inkább előre nézés, mint nosztalgikus múltidézés. amikor
dolgozunk, akkor sem az van a szemünk előtt, hogy vajon megéri-e a
legkisebb kézmozdítás is az adott pillanatban, hanem az, hogy a jövőben
talán valami jó dolog lesz belőle. Ritka az olyan munka, aminek a gyümölcse azonnal beérik.
Ráadásul a templomba nem valami személytelen zsákmányt hozunk hálaadásra, hanem az „emberi munka gyümölcsét”. A sok-sok féle
terményen túl – ahogy az ének is mondja – „az oltáron borunk, kenyerünk, benne munkánk, szenvedéseink”. Miként minden misében ezt
ajánljuk fel, most, a betakarítási munkálatok végéhez közeledve, még
inkább.
Anyakönyvi hírek
Keresztelés
Ferencz Dorina: 2018. szeptember 2.
Isten hozta közösségünk új tagját!

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje

Szeptember 10, hétfő, 7 óra: Püspök atya szándékára
Szeptember 11, kedd,
8 óra: Antal Károlyné Mátai Mária temetési szentmiséje
18 óra: + Édesanya (+17.évf.)

Szeptember 12, szerda, Szűz Mária szent neve, 18 óra: Hálából a
kertvárosi szentmisékért
Szeptember 13, csütörtök, Aranyszájú Szent János püspök és egyháztanító, 18 óra: + János és Valéria
Szeptember 14, péntek, A szent kereszt felmagasztalása, 18 óra: +
Julianna édesanya, + Balázs édesapa, + Béla testvér
Szeptember 15, szombat, A Fájdalmas Szűzanya, 7 óra: + Erzsébet és
József
Szeptember 16, Évközi 24. vasárnap
7 óra: A Segítő Szűzanya tiszteletére
8.30 óra (Bazita): Élő Adrien
10 óra: + Vilmos és Erzsébet szülők, + Gyula, Ferenc testvérek, +
István
18 óra: + Gál és Szakács szülők

12-én, szerdán lesz Szűz Mária Szent neve – ünnep. Isten éltesse mindazokat, akik Jézus édesanyjának nevét viselik vagy őt választották védőszentjüknek.
A héten lesz Fatimai engesztelő napunk! Ezért 13-án, csütörtökön 16
órától fatimai rózsafüzért imádkozunk, 17 órától szentségimádás, 18
órától szentmise lesz körmenettel. Az elmúlt hónapban nagyon szép
számmal jöttek a testvérek, ezért most is szeretettel várjuk mindnyájukat!
Szeptember 14-én van Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe.
Ezen alkalomból szeretnénk kérni a hívek segítségét, hogy a plébániánk
területén található, útmenti kereszteket összeírjuk. Kérjük a plébánia
hivatalba akár telefonon akár személyesen bediktálni, hogy hol találhatók ezek a feszületek. Egy további akció lesz, hogy az elhagyatott kereszteket örökbe fogadjuk és gondoskodunk róluk. Legyenek az útmenti keresztek hitvallásunk jelképei!
Egy hónap múlva, október 7-én lesz a harmadik osztályosok elsőáldozása. A leendő elsőáldozók szüleit hívjuk és várjuk egy közös megbeszélésre szeptember 16-án, jövő vasárnap, 16 órára a plébániatemplomba!
Első szentáldozáshoz az járulhat ebben az évben, aki rendszeresen jár
vasárnapi szentmisére és hitoktatásban is részesül. Érezze minden szülő
lelkiismereti felelősségének, hogy gyermekével együtt jár templomba és
részt vesz az egyházközség életében!

