Szeptember 1-jétől a hétköznapi szentmisék keddtől péntekig újra
este 6 órakor kezdődnek.
A héten lesz elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat. Csütörtökön 17 órától imaóra papi hivatásokért, majd 18 órától szentmise,
pénteken 17 órától szentségimádás, majd szentmise, szombaton
pedig reggel 6 órától a fatimai rózsafüzért imádkozzuk el.
Plébániánk szeptember 17-én, pénteken buszos zarándoklatot
szervez Keszthelyen át Búcsúszentlászlóra. Jelentkezni a 3000 Ft
részvételi díj megfizetésével a plébánia hivatalban lehetséges.
Az Eucharisztikus Kongresszus hétvégéjén, szeptember 12-én miserend változás lesz! Plébániánkon 10 és 18 órakor lesznek szentmisék. Így tehát reggel 7 órakor, valamint Bazitán 8.30 kor aznap nem
lesz szentmise! Kísérjük fegyelemmel az ünnepi, budapesti eseményeket, az itthon maradók pedig imádkozzanak a zarándokokért,
hogy Isten kegyelmeinek közvetítői lehessenek!
A tanulóifjúság számára Szentlélek hívó (Veni Sancte) szentmisénk szeptember 19-én lesz.
Szeretettel várjuk a jelentkezőket az ősszel induló képzésekre:
középiskolások számára bérmálásra felkészítő; felnőttek számára
szentségek felvételére felkészítő katekumenátus; a már bérmálkozott középiskolások és egyetemisták számára pedig hittancsoport
indul. Minden képzésre a plébánia hivatalban vagy az újságos asztalról lehet írásos tájékoztatót és jelentkezési lapot vinni. Minden képzésre a jelentkezési határidő: szeptember 13.
Továbbá várjuk azon jegyespárok jelentkezését is, akik jövőre
szeretnének egyházi házasságot kötni. Jelentkezni a plébániai hivatalban lehet, egyéb információ olvasható a plébániai honlapunkon.
Ismét megérkeztek a Mária rádió ingyenes kiadványai, kérjük, hogy
akik névre szólóan rendelik, szíveskedjenek átvenni az újságos asztalról, a többi példány pedig szabadon elvihető.
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2021. augusztus 29.
Évközi 22. vasárnap
Vége van a nyárnak
„Vége van a nyárnak, hűvös szelek járnak, nagy bánata van a cinegemadárnak” –
kezdi ismert versét Móra Ferenc, aki inkább írásáról,
mintsem költeményeiről híres. De ez a verse olyan kedves, hogy hosszú évek után is
megmaradt bennem.
Noha még azért annyira
hűvös szelek nem járnak, bár
ahhoz a nyár elején tapasztalt
közel 40 fokhoz képest elég
erőteljes a lehűlés, de bízunk
az indiánnyár megérkezésében is, és leginkább abban, hogy még pár
napig augusztusi napokat számlálunk, és lesz még alkalmunk arra,
hogy a nyári nap melege vettesse le velünk a pulóvert. Noha még
bizakodunk, attól még a valósághoz alkalmazkodnunk kell: augusztus utolsó szombatján fiataljaink nyárbúcsúztató játékával elköszöntünk a nyár kínálta lehetőségektől.
Közel 50 fiatal vett részt idei nyárbúcsúztatónkon, ahol olyan feladatok vártak rájuk, amelyek megoldásához szükség volt a közös
munkára: nélkülözhetetlen volt, hogy mindenki képességének megfelelően vagy a logikai feladatoknál lendítse előbbre a csapatát,
vagy az ügyességi játékoknál szerezzen pontokat. Akik eljöttek, ők
belecsöppentek egy hihetetlenül izgalmas kaland kellős közepébe,
ami képzeletben repítette őket a kertvárostól egészen Egyiptomig,
úgy, hogy közben a plébánia épületétől a templomkert aljáig járhattak be mindent, hogy a küldetést teljesíteni tudják. Jó volt látni,
ahogyan a gyermekek a jelenlévő felnőttekkel együtt csudajó han-

gulatban tudták tölteni idejüket. És miután minden feladatot megoldottak, minden akadályon átküzdötték magukat, gondos kezek
munkája által itt lévő süteményekből falatozhattak. Az egész végén
pedig körbe állva, közös imával köszöntük meg nemcsak a mostani
játékos nap nyújtotta lehetőségeket, hanem mindazt, amiben részünk lehetett a nyár folyamán.
Sokakkal együtt búcsút vettek a felhőtlen játszadozástól, a hétköznapokon való sokáig alvástól, a nyaralások kínálta varázslatos
felfedezések lehetőségétől, a strandolások hatalmas élményétől, a
táborok felejthetetlen pillanataitól. És még ki tudja, mi fér egy-egy
diák nyarába!
És úgy néz ki, ennek most megint vége van egy időre. Az árnyas
parkok padjairól ismét beülhetnek az iskolapadokba, a játszóterekről behúzódnak a tantermekbe, nem bújócska miatt számolnak,
hanem a tanító felszólítására, nem nyári, kedvenc olvasmányaikat
bújják, hanem a kötelezőket, a természet kínálta csodákat jövő júniusig nem tapasztalat útján, hanem környezet, földrajz, biológia,
kémia és fizika könyvekből sajátíthatják el.
Miközben a fent idézett versben a kicsi cinegemadárka amiatt
búslakodik, hogy ő nem indulhat útra, talán a legtöbb gyereknek
amiatt konyul le mindig vidáman mosolyra görbülő szája, hogy útra
kell indulnia. De nem ám egyszer, hanem minden nap! Minden reggel felkelni, bemenni iskolába. Nem csodálom, hogy nem várja!
És ezt még nem nevezném iskolaundornak! Egyszerűen csak arról
van szó, hogy felidéződnek a nyári szünet emlékei és úgy érzik, ezt
el tudnák viselni a továbbiakban is.
Szerintem ez jól is van így! Nem iskolaellenesek vagyunk, hanem
mindenki belátja, hogy a vakációnak is megvan a maga létjogosultsága. Amellett, hogy elismerjük az iskola tudást- és megannyi értékes bölcsességet átadó küldetését, elvitathatatlan az, hogy a nyáron
szerzett megtapasztalások is jellem, elme, és lélekformáló erővel
bírnak.
Kellett a vakáció a mai fiataloknak és kellett nekünk is, amikor
hasonló korban voltunk! Aminek június közepén úgy indultunk neki,
hogy szinte elhittük, soha véget nem érő nyarunk lesz, most ott
álunk, hogy azon kapjuk magunkat, hipp-hopp elrepült két és fél
hónap.

De most fel a fejjel, már csak 9 hónap és újra nyári szünet! Ám
addig még rengeteg munka vár mindenkire, tanárra, diákra, szülőkre egyaránt. Mi pedig kísérjük imával diákjaink életét!
Anyakönyvi hírek
Temetés
Tóth Péterné Németh Terézia: 2021. augusztus 26.
Nyugodjék békében!
Keresztelés
Szatlmajer Hanna: 2021. augusztus 22.
Sebestyén Barnabás: 2021. augusztus 22.
Vaspöri Dorka: 2021. augusztus 22.
Horváth Jenő: 2021. augusztus 22.
Herceg Dorián: 2021. augusztus 28.
Demjén Kamilla Borbála: 2021. augusztus 28.
Demjén Johanna Csenge: 2021. augusztus 28.
Isten hozta közösségünk új tagjait!
IFORMÁCIÓK A HÉTRE
Heti szentmisék rendje
Augusztus 30, hétfő, 7 óra: + Erzsébet és József
Augusztus 31, kedd, 7 óra: + Irén és Imre szülők és + Irén testvér
Szeptember 1, szerda, 18 óra: + Csaba unokatestvér
Szeptember 2, csütörtök,
12.30: Horváth Márta Ilona temetési szentmiséje
18 óra: + István
Szeptember 3, péntek, Nagy Szent Gergely pápa és egyháztanító, 18 óra: Élő hozzátartozók
Szeptember 4, szombat, Palermói Szent Rozália szűz, 7 óra: +
Rozália
Szeptember 5, Évközi 23. vasárnap
7 óra: + Sándor (+11.évf.)
8.30 (Bazita)
10 óra: + Sára és József szülők
18 óra: + Férj, édesapa, nagyszülők
Augusztus 31-én, kedden a reggeli szentmise után közbenjáró
imádságra és szentségimádásra várjuk a Testvéreket.

