Július 4, Évközi 14. vasárnap
7 óra: + József és Judit
8.30 (Bazita): + Volner szülők és lányuk Gizella
10 óra: + János férj, édesapa, nagyapa
18 óra: + László férj, édesapa
Június 29-én, kedden a reggeli szentmise után közbenjáró imádságra és
szentségimádásra várjuk a Testvéreket.
A héten lesz elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat. Csütörtökön és
pénteken a reggeli szentmise után szentségimádásra, szombaton pedig reggel
6 órától a fatimai rózsafüzérre várjuk a Testvéreket. Hittantábor miatt utána
héten keresem fel elsőcsütörtökös és elsőpéntekes időseinket.
Jövő héten lesz Hittantáborunk Bakon, az Imatábor pedig július 11-18-ig
Zalalövőn. Imádkozzunk a fiatalokért, gyermekekért, hogy Isten érintse meg
szívüket és hitükben, elkötelezettségükben erősödhessenek a táborok ideje
alatt. Köszönjük, ha valaki segíti, támogatja a táborok megvalósulását!
Jövő vasárnap a perselyadományokat az altemplom bővítésére és közösségi ház építésére ajánljuk fel. Hálásan köszönjük adományaikat!
Jövő vasárnaptól nem lesz vasárnaponként 11 órás szentmise. Kérjük a
kedves Testvéreket, hogy ennek megfelelően mérlegeljék, hogy melyik
szentmisén vesznek részt, mivel zárt térben továbbra is kötelező a távolságtartás, így a köztes sorok még nem tölthetők fel nyáron sem.
Továbbra is 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!
A jubiláns házaspárok helyi találkozójára várjuk azok jelentkezését, akik
ebben az évben ünneplik házasságkötésük kerek évfordulóját. Jelentkezni a
plébánia hivatalban lehet telefonon. A találkozó pontos időpontjáról később
adunk felvilágosítást.
Várjuk azok jelentkezését, akik részt kívánnak venni a szeptemberi Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus valamelyik eseményén. Plébániánk szeptember 10-én, pénteken a Papp László sportarénában megrendezésre kerülő
ifjúsági találkozóra, szeptember 11-én, szombaton a családi napra és az azt
lezáró Kossuth téren 17 órakor kezdődő szentmisére és fáklyás körmenetre,
valamint szeptember 12-én, vasárnap a záró pápai szentmisére indít közös
autóbuszt. Kérjük, szíveskedjen a plébánia hivatalban jelezni, aki el szeretne
jönni valamelyik eseményre a regisztráció miatt.
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Plébániai Hírlevél
2021. június 27.
Évközi 13. vasárnap
Új lakók a plébánián
Június 14-én hozta a
posta a levelet, amelynek
tartalmát az internet már
előtte napokban megsúgta:
személyi változás érinteni
fogja plébániánk életét is.
Ennek értelmében Nyisztor
Krisztián atyának megköszönte püspök úr a zalaegerszegi
Szent Rafael Kórházban végzett szolgálatát, valamint a
plébániánkon nyújtott kisegítését, és egyúttal kinevezte a
szombathelyi Markusovszky
kórház lelkipásztorává, valamint a Szent Márton templom kisegítő papjává. És ugyanezzel a lendülettel nevezte ki Horváth István Sándor atyát
Krisztián atya utódjául az egerszegi kórházba, valamint a Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia kisegítő lelkipásztorává. Püspök atya döntését tudomásul véve nekiálltunk megkezdeni a személyi változások előkészítését,
a lakhatási feltételek biztosítását, valamint a költözések megszervezését.
Nem régen éltem át, még elevenek az emlékek bennem is, hogy micsoda
macera tud lenni a költözés.
Bízom benne, hogy Krisztián atyának jó helye lesz! Én voltam már abban az egykori domonkos szerzetesek által épített kolostorban és templomban. Gyönyörűen fel lett újítva a templom is még akkor, amikor Szent
Márton születésének 1700. évfordulóját ünnepeltük 2016-ban. A kórház is
szép nagy épületegyüttes. Egykori főépületének bejáratánál hatalmas
tábla tudatja, hogy Horthy Miklós kormányzósága alatt épült a Pető Ernő
által alapított intézmény. Molnár Árpád, eddigi szombathelyi kórházlelkész pedig rengeteget tett az elmúlt 15 évben annak érdekében, hogy a
kórházlelkészi szolgálat szinte mindenki előtt ismert lehet Egyházmegyénk

központjában. Egykoriban Irgalmas rendi nővérek (később lettek Annunciáta Nővérek) szolgálták a betegek testi-lelki egészségét, most legyen Krisztián atya az irgalmasság apostola a zalaegerszegi kórgáz Irgalmasság kápolnájából. Nem különben bízom abban is, hogy István atya is otthont
talál a kertváros Szívében, templomunkban és plébániánkon, hogy szolgálatával, sajátos informatikai és írói- szerkesztői karizmájával, sok éves papi
bölcsességével és tapasztalatával szolgálatára tud lenni az itt élőknek,
nemcsak betegeknek, hanem egészségeseknek is! Noha Krisztus Urunk
megmondta: „Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a
betegeknek” /Mk 2,17/, de hát melyikünk nem beteg?...
De abban a dispozícióban csupán egy-egy személy cseréjéről volt szó.
Most meg még újabb lakók költöztek a plébániára! És erről nem volt
szó a püspöki rendelkezésben. Felháborító!
Hetek óta arra lettünk figyelmesek, hogy utánuk csak a rendetlenség
van, még szemetelnek is. Na meg a lárma, amit sokszor csapnak! No, nem
ám nap közben! Nem, nem! Akkor szinte látni sem lehet őket. Leginkább
reggel csapnak zajt. Főleg, ha jó idő van és a Nap is olyan kellemesen süt
és minden szépen indul, na akkor rákezdenek. És nem ám halkan, hanem
hangosan! Valamivel mintha csettegnének, sőt énekelnek is.
Na ja, és nem fehérek ám! Először azt hittem amolyan barnák… De
egyszer meglestem őket az ablakomból, és ami a leginkább felhívja magukra a figyelmet, hogy ha úgy fordulnak, akkor inkább indián-vörösnek
tűnnek. De olyan gyorsak, nem figyelhetem meg rendesen az életüket.
Sem én nem érek rá, ők meg nagyon titokzatosak. Nem hinném, hogy
kukáznak, de összeszednek mindent, amit csak találnak. A minap meg
még oda is piszkítottak a lépcsőre. Na, ekkor telt be a pohár és úgy gondoltam, ez most már szándékos inzultus, visszaélés a jóhiszeműségünkkel
és a befogadó hozzáállásunkkal, lépésekre kell elszánnom magamat. És
léptem is! Méghozzá úgy, hogy kikerülöm őket. Már szándékosan nem
arra járok, hogy meg ne zavarjam őket, hisz ki tudja mit nem csinálnak ott
titokban…. és még azért is lépek másik irányba, hogy meg ne ijesszenek
engem se. Ki tudja, egy váratlan pillanat és… tojnak rám (már bocsánat a
kifejezésért)!
De mondják meg, mit csináljak ilyen helyzetben?! Eleinte féltettem az
ingatlanunkat, hogy mi lesz. Mert hát ugye, ha minden zeg-zugba füveznek (mert a füvezésre bizonyítékom is van), meg … na nem is folytatom.
És aztán egyik reggel meg már azt is láttam, hogy nem csak magasból
ejtenek ránk, hanem tojnak mást is és máshova. Ez aztán már több a

sok(k)nál! De elfogadtam! Ők ilyenek. Másabbak, mint mi. Ők így csinálják…
De mi lesz azután, ha ennek híre megy? Ha ezek a maguk fajták látják
majd, hogy ezt itt meg lehet csinálni, és így még többen lesznek? Ki fogja
etetni őket? Na és a neveltetésük?! Arról ne is beszéljünk! Képzeljék, a
kiskaput soha ki nem nyitják, soha be nem csukják maguk után! Hanem
csak úgy, kulcs nélkül uzsgyi, ki-be a kerítés felett. Az udvar meg már-már
kicsi nekik! Csak köröznek, cikáznak az udvarban. És a tujákat sem kímélik!
A minap is belefúrta magát valamelyik. És a másik oldalán meg ki. Nem
lett baja a kis fának, de meglepődtem. Én nem mertem volna ezt megcsinálni. De erre is csak azt mondom, ők ilyenek, másabbak, mint mi.
És tudom, nekik is két lábuk van, mint nekünk, de attól még nem muszáj mindent összemászkálni. Már csak az hiányzik, hogy különösebb előzetes megbeszélés nélkül csak úgy bejöjjenek a plébánia lakásba is! Hallatlan arcátlanság! Pedig, fogadni mernék, hogy mikor úgy elsuhannak az
ablakom előtt be-be pillantanak. Már arra gondoltam, hogy figyelnek. Így
direktbe ételt még nem kértek, de sejtem, hogy ha kicsit jobban megszokják az ittlétet, azt is elfogadják. Nem tudom, szeretik-e a szőlőt, de ha nekiállják szemezni, akkor rájuk fogok szólni. Nem érdekel! Hát mit képzelnek magukról ezek a … kismadarak, azt hiszem házi rozsdafarkúnak hívják
őket. Isten hozta az új lakókat!

Anyakönyvi hírek
Keresztelés
Zuggó Zsombor: 2021. június 20.
Isten hozta közösségünk új tagját!
Házasságkötés
Horváth Áron és Kiss Zsanett: 2021. június 26.
Isten éltesse az új házaspárt!
IFORMÁCIÓK A HÉTRE
Június 28, hétfő, Szent Iréneusz püspök és vértanú, 7 óra: Hálából Ildikó
gyógyulásáért és az érte imádkozókért
Június 29, kedd, Szent Péter és Pál apostolok, 7 óra: + József édesapa
Június 30, szerda, A római Egyház első szent vértanúi7 óra: Élő Ágnes
Július 1, csütörtök, 7 óra: + Mária
Július 2, péntek, Szűz Mária látogatása Erzsébetnél, 7 óra: + Olga édesanya, nagymama
Július 3, szombat, Szent Tamás apostol, 7 óra: Hálából gyógyulásért és
gyógyulásért imádkozókért

