Július 14 szerda, Lellisi Szent Kamill, 7 óra: + Férj, édesapa, nagyapa és + András atya
Július 15, csütörtök, Szent Bonaventura püspök és egyháztanító, 7
óra: + Szülők
Július 16, péntek, Kármelhegyi Boldogasszony, 7 óra: + Nagyszülők
Július 17, szombat, Szent Zoerárd-András és Benedek remeték;
Boldog Gojdics Pál Péter püspök és vértanú, 7 óra: + Kajtár Ferenc (+46. évf.) és Kajtár Ferencé (+38. évf.)
Július 18, Évközi 16. vasárnap
7 óra: + Sándor és Jolán nagyszülők
8.30 (Bazita): Hálából a Szűzanyának
10 óra: Élő Benedek
18 óra: + László édesapa, nagyapa
Mai perselyadományokat, az ún. Péter-filléreket a Szentszék kiadásainak és a Szentatya karitatív szolgálatának fedezésére juttatjuk el.
Július 13-án, kedden lesz következő Fatimai estén. 16 órától fatimai rózsafüzér, 17 órától szentségimádás, 18 órától szentmise és körmenet lesz.
Az estét Kiss Kornél ferences atya vezeti. Várunk mindenkit szeretettel.
Július 16-án, pénteken 19 órától a zalaegerszegi Családpasztorációs
Csoport „Bor és Biblia” címmel a Szentírás nyomán vezetett borkóstolóra
várja az érdeklődőket az Evangélikus Gyülekezeti házba. Az előadó Kardos
Csongor Ofm. Részletek a kihelyezett plakáton, jelentkezni a plébánia hivatalban lehet.
Július 25-én, vasárnap a délelőtti szentmise után lesz a közlekedési
eszközök meg-áldása, amely Szent Kristóf ünnepéhez kapcsolódik, s amelyet plébániánk a Magyar Autóklub Zalaegerszegi Szervezetével közösen
rendez meg. Szeretettel várjuk a Testvéreket közlekedési eszközeikkel
együtt, hogy közösen imádkozzunk a közlekedők biztonságárét.
Ugyancsak július 25-én a 10 órás szentmisében búcsúzik el plébániánk
Krisztián atyától. Kísérjük őt imádsággal új szolgálati helyén is! Városunk
új kórházlelkészét, István atyát pedig augusztus 1-én a délelőtti szentmisében köszöntjük új szolgálati helyén.
Augusztus 14-én, szombaton 19 órai kezdettel a kertvárosi templomban ad koncertet a népszerű zeneszerző és előadóművész: St. Martin.
Jegyek elővételben a plébánián is vásárolhatók. Részletekről a kihelyezett
plakátokon tájékozódhatnak.
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Plébániai Hírlevél
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Évközi 15. vasárnap
Táborkereszt

Sok évvel ezelőtt, egy
könyvtári kutatás alkalmával rábukkantam egy újságra. Nem is annyira megsárgult lapjain lepődtem meg, hanem már a
címe is nagyon sokat sejtető volt. Olyannyira érdekelte ifjú fantáziámat, hogy bele is lapoztam. Akkor találkoztam először a Magyar Katolikus Cserkészek Szövetségének hivatalos lapjával, a Táborkereszttel.
Aztán onnantól kezdve már utána jártam és rájöttem, hogy nem letűnt
korok emlékét őrző, hajdanában magas példányszámot megért és mára már leágazott és eltűnt katolikus kiadványt tartok a kezemben, hanem egy máig élő és folyamatosan kiadásra kerülő lapnak egy valóban
régi számát. De az újság, ha kis példányszámban is, vagy éppen elektronikusan, de megjelenik, mert benne egy közösségnek, a magyar ifjúság egyik legéletrevalóbb csapatának, a cserkészeknek tartogat szellemi-lelki táplálékot, hogy ezzel is segítse őket eligazodni a kesze-kusza
korszellemek kavalkádjában, ideológiai téveszmék burkolt üzeneteit
leplezve le, vagy éppenséggel a cserkészet központi üzenetével kapcsolatos tartalmakat közöl méghozzá úgy, hogy régi, kipróbált dolgokat, új,
modern köntösbe öltözteti.
De az újság címében szerepkő táborkereszt utal arra a keresztre,
amelyet a nyári cserkésztáborok alkalmával állítanak a csapatok a tábor központjába, amely mellett reggel este zászlófelvonás és ima van.

És most, hogy mögöttünk van már a hittantábor csodálatos megtapasztalása, amikor a baki iskola tornatermében csendesen állt egy fa
kereszt, hogy mindig jelezze az egyetlen és igazi igazodási pontot, és
küszöbén állunk az idei Imatábornak, ez a fogalom, hogy TÁBORKERESZT, új és még mélyebb értelmet kap papi lelkiségemben, keresztény
küldetéstudatomban.
Mert, ha hiszik, ha nem, még pár napja is éppen egy hajszál választott el bennünket attól, hogy nem tudjuk megszervezni az idei tábort.
De elhihetik, nem amiatt, mert ne álltunk volna neki idejében szervezni
és tervezni a helyszínt, a programokat, a változó tényezőket, számolva
a megvalósulás lehetséges buktatóival, vagy elősegítő tényezőivel.
Nem amiatt rezgett a léc, mert ne lett volna jelentkező, vagy a csodálatos létszámhoz ne küldött volna Isten elegendő kiscsoportvezetőt és
segítőt. Nem! Egyszerűen még előttem, előttünk sem világos, hogy mi
miatt volt ez a fajta akadozó ügymenet, de valahogy ott tartottunk,
hogy kaptunk már véglegesnek látszó visszautasítást, majdnem úgy
történt, hogy még a helyszín, az iskola is munkaterületté lesz nyilvánítva éppen a tábor hetétől kezdődően.
Minden-minden összeborulni látszott. De volt valami, ami nem törhetett össze! Az a szilárd és mély hit, hogy meg vagyunk győződve arról, hogy Istennek terve van ezzel a táborral, ezzel a 160 (!) gyermekkel, fiatallal és még hozzá a háttérmunkásokkal. Rengetegen imádkoztak azért, hogy minden akadály gördüljön el annak útjából, hogy az
Imatábor a 2021-es esztendőben is megvalósulhasson. Voltak, akik
szentmisét ajánlottak fel azért, hogy Isten segítségét kérjük, mások
egyéni lemondásokat, áldozatokat hoztak azért, hogy az Imatábor idén
is jó magot hullajtson a földbe és hozzon a fiatalok szívében harmincszoros, hatvanszoros vagy százszoros termést.
Nem kaptuk olcsón az Imatábort! És itt most elsődlegesen nem arra
gondolok, hogy forintálisan mennyibe kerül az iskola bérleti díja, a gyerekek étkeztetése a menzán, a reggeli, uzsonna, vacsora biztosítása, a
strand belépő, vagy éppenséggel a kézműves foglalkozáshoz ilyenolyan eszközök beszerzése. Bár ez is „megérne egy misét”, most inkább
azért írom, hogy nem kaptuk olcsón, mert nem volt zökkenőmentes ez
a közel háromnegyed év, amióta szerveződik a tábor. Eleve mindent a
bizonytalanság lengett körül, hogy vajon nyáron már lehet-e majd tábort szervezni? Aztán egy-egy engedély beszerzése sem megy olyan
könnyen, hiába a digitalizált világ, mert hiszen a gépek túloldalán is

emberek ülnek. Nem kaptuk olcsón, de nem is kértük olcsón! Tudtuk,
hogy „az arcod verejtékével eszed kenyeredet” ránk is vonatkozik, ilyen
formán is igaz, hogy mindenért meg kell dolgozni, mindenét meg kell
küzdeni. Jézus is hajlandó volt komoly áldozatot hozni a legfőbb cél
megvalósulása érdekében, akkor nekünk sem kell megtorpanni, ha
érvényesnek látjuk az evangélium jézusi felszólítását: „aki utánam akar
jönni, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és kövessen!” /Mt
16,24/.
A tábor keresztje tehát több, mint egy hagyományos jelkép a tábor
helyszínének valamely pontján. A táborkereszt emlékeztet arra a megtett útra, ami a tábor megszervezésével már mögöttünk van; figyelmeztet arra, hogy a gyümölcsök szüretelése, a termés learatása noha
örömteli, de fáradtságos munka; a táborkereszt lesz az, amelyből a
kegyelme forrásai fakadnak; és már előre jelzi, hogy a tábor elmúltával
a keresztény élet nem szabad, hogy mentes legyen a kereszt titkának
mindennapi átélésében.
A táborkereszt döntés. Döntés amellett, hogy ki köré kívánjuk építeni életünket, táborunkat. A táborkereszt egyértelmű jele annak, hogy
milyen értékrend mellett köteleztük el magunkat.
Ez a kereszt is olyan, mint Jézus igája, amely édes és könnyű, amely
a szívet szelíddé és alázatossá teszi. A tábor mindannyiunknak örömök
forrása, de nehézség is, a tábor kereszt is.
Anyakönyvi hírek
Keresztelés
Székely Bence Ferenc: 2021. július 4.
Soós Olivér: 2021. július 4.
Isten hozta közösségünk új tagjait!
Házasságkötés
Pallanki József és Kondor Anett: 2021. július 9.
Simon András és Simon-Kámán Mónika: 2021. július 9.
Simon Ferenc Márk és Katona Patrícia: 2021. július 10.
Isten éltesse az új házaspárokat!
IFORMÁCIÓK A HÉTRE
Július 12, hétfő, 7 óra: + Márton és szülei
Július 13, kedd, Szent Henrik, 18 óra: + Terézia feleség, édesanya,
nagymama

