Augusztus 28-án, szerdán lesz a Mindszenty iskola 20. jubileumi
tanévnyitó ünnepsége a Nagytemplomban, amelyet Dr. Márfi Gyula
veszprémi érsek mutat be Dr. Veres András és Dr. Konkoly István püspök atyákkal a szentmise 16 órakor kezdődik. A szentmisét követően
Dr. Veres András megyéspüspök megáldja a zárdakápolna új orgonáját. Az ünnepi szentmise miatt a plébániatemplomban reggel 7 órakor
lesz szentmise, este azonban nincs szentmise.
A Mindszenty iskola diákjai számára szeptember 2-án, hétfőn reggel 8 órakor lesz a tanévnyitó szentmise.
Szeptember második felében szeretnénk elindítani plébániánkon a
katekumenátust olyan felnőttek számára, akik nincsenek megkeresztelve, ill. nem voltak elsőáldozók vagy bérmálkozók. A katekumenátus
időtartama egy tanév, amely során a heti találkozókon keresztül jutnak
el a hittanulók a beavató szentségekhez. A katekumenátusról információs lap, valamint jelentkezési lap a sekrestyében kapható. A jelentkezési határidő szeptember 15.
Szeptemberre szentmiseszándékok előjegyeztethetők a sekrestyében.
Megjelent a 2014-es egylapos falinaptár, amelynek ára 35 Ft.
A plébániatemplom hátuljában különféle katolikus kiadványokat
lehet megvásárolni, amelyeket az Egyházmegye kiadója, a Martinus
kiadó jelentet meg. A könyvek megvásárlásával mind a Szombathelyi
Egyházmegyét, mind pedig plébániánkat támogatják.
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Plébániai Hírlevél
Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia,
Zalaegerszeg
2013. augusztus 25. - Évközi 21. vasárnap
Mire is menne egy plébánia hűséges és segítő munkatársak nélkül?
A lelkipásztor és a közösség támaszai azok, akik bármilyen szolgálatot
látnak el, még ha az akár aprónak is tűnik. Ebben is kifejeződik, hogy
együtt építjük Krisztus titokzatos testét, az Egyházat.
Az új élethelyzetek azonban új döntésekre késztetnek bennünket,
hiszen életünk sohasem rögzül mozdulatlanságba, hanem folyamatosan fejlődik. Ezért fordul elő az, hogy az eddig állandóan jelenlevő
arcokat új feladatra szólítja az Úr. Így van ezzel Farkas Anikó kántorunk is, aki hosszú évek óta hűségesen, lelkesen és magas szakmai
színvonalon látta el a vasárnap délelőtti szentmisék, valamint egyéb
szertartások zenei szolgálatát. Anikót az Úr most új helyekre és új feladatokra hívja, ezért a mai vasárnappal saját kérésére befejezi közösségünkben rendszeres kántori szolgálatát. A közösségünkben végzett
minden szolgálatért jutalmazza meg őt bőségesen a mennyei Gazda,
aki egyedül képes számon tartani mindazt, amivel közösségünket
megajándékozta, s azt a sok meghitt pillanatot, amelyet az itt élőknek
szerzett. Imádságainkban továbbra is folytonosan hordozzuk őt.
Az elbúcsúzás szomorúsága mellé azonban az érkezés öröme is
társul, hiszen plébániánk új kántora most kezdi meg szolgálatát körünkben. Az elmúlt hetek nehézségei a kántor-kérdésben sikeresen
megoldódtak, hála a Szűzanya segítségének, akinek közbenjárását
olyan sokan kértük az elmúlt időszakban. Isten hozta új kántorunkat,
Domján Józsefet, aki szeptember 1-jétől valamennyi szentmisén és
egyéb szertartáson fogja a zenei szolgálatot végezni. Az Úr támogassa
őt, hogy liturgiáinkon segítsen felemelni szívünket!

Így is születhet papi hivatás
A negyedikben volt hittanom. A papságról, a papi hivatásról beszélgettünk az órán. Ekkor valaki megkérdezte, hogy én mikor gondoltam magamban hogy pap leszek, vagy egyáltalán miként lettem pap,
hogy született meg hivatásom. Mondtam, hogy ez talán mindörökre
titok marad, ezt csak a jó Isten tudja pontosan, de van egy érdekes
velem történt eset, azt elmondhatom: Vallásos családból származom,
szüleim rendszeres templombajárók voltak, erre szoktattak rá bennünket, gyerekeket is, már korán, csecsemő korunkban elvittek szüleink bennünket is a szentmisékre. Éppen jó pásztor vasárnapja volt,
amikor édesanyám mint karom ülő kisgyermeket aznap is elvitt a
templomba, lelkiatyánk természetesen a papságról, a papi hivatásról
prédikált, amikor beszéde közben feltette ezt a kérdést a templomba
levő híveknek, hogy miért ne lehetne községünkből újra pap, miért ne
hívhatna az Úr Jézus falunkból újra valakit az ő szolgálatára, például
azt a kisfiút, akit ott tart karjaiban édesanyja..., és közben rám mutatott
- mesélte el később édesanyám. S íme, pap lettem, - fejeztem be e
rövid történetet.
A gyerekek hallgattak, és egy kis csend után megszólalt az egyik
értelmes szemű kisfiú: Lelkiatya, ha majd a papi hivatásról fog prédikálni, kérdezze meg a templomba, hogy nem hívhatna-e falunkból is
Jézus valakit az ő szolgálatára, például ezt a kisfiút - és mutasson majd
rám..., mondanom sem kell, hogy könny szökött a szemembe, látván
ennek az angyalszívű kisfiúnak önmagát felkínáló szeretetét! - Én azt
mondom, hogy az Isten bőséggel ébreszt az emberi szívekben hivatást, csak az a baj, hogy sokszor azok, akiknek ezt észrevenni és ápolni
feladatuk lenne, sokszor éppen ők azok, kik ezt a tüzet kioltják, vagy
nem őrzik eléggé és a világban gyújtott vagy a lélekben támadt "ellentüzek" kioltják ezt a mennyeit...! Figyelni és őrizni ezen drága ajándékokat, legyen egyik legszebb feladatunk!

Anyakönyvi hírek
Keresztelés
Tóth Bianka: 2013. augusztus 17.
Sipos Milán: 2013. augusztus 23.
Isten hozta közösségünk új tagjait!

A csendlaki parókiától a szibériai hómezőkig
Dr. Harangozó Ferenc pápai prelátust (1908-1991) a szovjet katonai
bíróság 1948-ban kémkedés vádjával először halálra, majd 25 évi
kényszermunkára ítélte, mert segítette a rászorultakat, menedéket
adott az üldözötteknek, és szabad földre juttatott sok menekülőt.
Dr. Harangozó Ferenc életéről dr. Gyürki László pápai prelátus magánkiadásában 2001-ben jelent meg egy könyv A csendlaki parókiától
a szibériai hómezőkig címmel. Ezt a kiadványt jelentette meg újra kiadónk megújult, modern formában és 8 oldal színes képmelléklettel.
A kötet megvásárolható az újságos asztalról. Ára 2200 Ft.
martinuskiado.hu
HETI HIRDETÉSEK
A heti szentmisék rendje:
Augusztus 26, hétfő, 7 óra: Keresztgyermek hitének erősödéséért
Augusztus 27, kedd, Szent Mónika, 18 óra: + István édesapa
Augusztus 28, szerda, Szent Ágoston püspök és egyháztanító, 7
óra: Élő családtagért a Segítő Szűzanya tiszteletére
Augusztus 29, Keresztelő Szent János vértanúsága, csütörtök, 18
óra: + Szülők és Nagyszülők
Augusztus 30, péntek, 18 óra
Augusztus 31, szombat, 7 óra
Szeptember 1, vasárnap: Bazita, 9 óra: + Szülők, nagyszülők, testvérek és gyermekeik
Kertváros, 11 óra: + Szülők és nagyszülők
18 óra: + Julianna és Antal szülők

