Február 26, szombat, 7 óra: + István
Február 27, Évközi 8. vasárnap
7 óra: Élő család
8.30 (Bazita): + Szülők, nagyszülők
10 óra: + László és Terézia szülők, + nagyszülők
18 óra: + Férj, édesapa, nagyapa, + András atya, + János édesapa
Zalabesenyőben a Szent Anna kápolnához várják a keresztény nagymamákat ma délelőtt 10.30-ra, hogy közösen imádkozzanak unokáikért.
Február 22-én, kedden az esti szentmise után közbenjáró imádságra és
szentségimádásra várjuk a Testvéreket.
Február 25-én, pénteken 17 órától folytatódik az Imaiskola. Nemcsak a
gyerekeket, hanem azokat a felnőtteket is várjuk szeretettel, akik szeretnének kis csoportban beszélgetni az Evangéliumról.
26-án szombaton 10 órától a fiúkat minisztráns közire, lányoknak zenei
közire várjuk a plébániára.
Jövő vasárnap a 10 órás szentmisére különösen is várjuk a gyerekeket és
családjaikat. Ugyancsak azon a napon a botfai Mindszenty Ifjúsági Ház pincéjében dicsőítő szentségimádás lesz, előtte 17 órakor szentmise. Mindenkit
szeretettel várnak a szervezők!
Mivel már többen érdeklődtek, idén is lesz lehetőség az egyházközségi
hozzájárulások befizetésére a szentmisék után. Ennek időpontjai: nagyböjt
első három vasárnapján lesz, március 6. 13. és 20-án. Azokon a vasárnapokon
a szentmiséket követően önkéntes munkatársaink állnak rendelkezésükre.
Köszönjük mindnyájuknak nagylelkű támogatásukat!
Megjelent plébániánk magazinjának, az Örömhírnek legújabb száma,
amelyben ismét tartalmas írások és érdekes olvasnivalók születtek. Egyúttal
egyházmegyénk lapját, a Martinust is megtalálják az újságos asztalon. Az
Adoremus márciusi számát, az előfizetők a sekrestyében átvehetik.
Az idei évben ismét megrendezésre kerül az Egyházmegyei családtábor
2022. július 5-9-ig. Sok szeretettel buzdítom plébániánk családjait a részvételre, képviseljük Zala megyét minél többen ezen az egyházmegyei eseményen.
Részletek a kihelyezett plakáton és honlapunkon olvashatók.
Még van néhány utca és háztömb, ahová nem sikerült eljuttatatni plébániánk tájékoztató levelét. Kérem a jólelkű hívek segítségét, hogy saját környezetükben ezzel a nagyon egyszerű módszerrel is apostolkodjanak! Legyen az a
levél egy meghívó, hogy Krisztus közelében éljen minden kertvárosi és közösségünkbe kapcsolódva éljék meg vallásos életüket!
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Plébániai Hírlevél
2022. február 20.
Évközi 7. vasárnap

Akik beláthatnak a kulisszák mögé

Nemrégen hallgattam meg egy nagyon érdekes beszámolót arról,
hogy miként élte meg egy papnövendék a Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszus napjait. Feszült figyelemmel hallgattam, ahogyan arról
mesélt, hogy miként is zajlott egy-egy programpont előkészítése, a
liturgikus események próbája, vagy éppenséggel, hogy ők, a kispapok
hogyan élték meg azt, hogy ami nekünk fakultatív volt, azon nekik részt
kellett venni, amin szerettek volna, arra nem jutottak oda, mert éppen
egy másik helyszínen kellett szolgálatot teljesíteniük. Engem, papot is
lebilincselt, hogy mennyire fantasztikus lehetett személyesen jelen
lenni a legnagyobb eseményeken, amelyekre több tízezer, vagy esetleg
több százezer ember látogatott ki és hogy azon mennyire jó volt, hogy
ők asszisztálhattak. És nem számított a tűző napsütés, az éjjelekbe nyúló főpróbák, a rengeteg kellék cipelése, pakolása. Örömmel tették,
mert őket is felemelte.

De elmesélte a bakikat is, amelyeket mi, külsősök, avatatlanok, vagy
éppenséggel az ünnepet megélők szinte észre sem vettünk. És bepillantást engedett a színfalak mögé, amikor olyan élethelyzetekről is
beszámolt, amelyek nem a nagy nyilvánosság előtt történtek. Amit
addig mondott, az is érdekes volt, de valahogy ezen utóbbi eseményekre mind jobban odafigyeltünk. Felkaptuk fejünket, hegyeztük fülünket, mert a kulisszák mögé láthattunk be. Ez pedig érdekes és izgalmas. Nem „egyházi pletyka”, nem csámcsogni való szaftos történetek, hanem az élet olyan epizódjai, amelyek más megvilágításba tudják
helyezni azt, ahogyan látjuk a történéseket. Amikor nem csak a felszínt
figyeljük, hanem azt is, ami mögötte van.
Valahogy ilyennek képzelem el a fatimai látnokgyermekeket is! Szent
Ferenc és Szent Jácinta (akiknek ma van a liturgikus ünnepnapjuk), valamint unokatestvérük, Isten szolgája Lúcia 105 évvel ezelőtt, 1917-ben
látták meg először a Miasszonyunkat. Nem különlegesebbek, vagy
rendkívülibb emberek ők sem, mint mi, nem voltak sem műveltebbek,
sem aluliskolázottabbak sem, mint a velük egykorú környékbeli gyermekek, csak egyszerűen felkérést kaptak, hogy asszisztáljanak, végezzenek szolgálatot egy nagyon rendkívüli küldetésben: Égi Édesanyánk,
a Szeplőtelen Szűz az egész világ számára üzenetet bízott rájuk. Azzal,
hogy megláthatták a poklot, hogy bepillantást nyertek a szenvedés
miértjébe, hogy átérezték környezetükben mindenki részéről a hitetlenséget és a megvetést és ezáltal Jézussal tudtak azonosulni, ők beláthattak a színfalak mögé.
Nemet kell tudnunk mondani a felszínes keresztény életre, hogy mindig csak azzal foglalkozzunk, ami a felszínen van és nem törekszünk
bepillantani a színfalak mögé, amely által világosabban látjuk földi életünk miértjeire a választ! Valami olyasmi érzés és élet lehet ez, amelyről József Attila fogalmazta meg azt, hogy „fecseg a felszín és hallgat a
mély”. Nemet kel mondani arra, hogy a világ lassan elhiteti, hogy nem
is létezik pokol, nincs olyan, hogy rossz és a rossz soha nem nyeri el
méltó büntetését. A fatimai látnokok bepillantást nyertek a pokolba és
mindabba a gyötrelembe, amelyben azok szenvednek, akik oda jutottak. Az ott látottak, a színfalak mögött tapasztaltak arra sarkallták őket,
hogy ők, a kicsi gyerekek egész életükben vállaltak böjtöt, önmegtagadásokat és vezekléseket hogy enyhítsék a szenvedők kínjait.
Ily módon kulisszák mögé látni nem azért kell, hogy különbnek látszódjunk, hanem hogy különbül lássunk!

Szentmiséinken is imádkozzunk Szent Rafaelhez, a betegek gyógyulásáért és a járvány megszűnéséért:
Szent Rafael arkangyal, egészségünk gondozó orvosa, szállj le a
mennyből meggyógyítani a betegeket, és megoldani életünk nehéz
problémáit. Maradj velünk, ó Arkangyal, akit Isten gyógyszerének
hívnak. Szüntesd meg testünk betegségeit, és adj nekünk egészséges
lelkületet! Ámen.
Szent Mihály arkangyal – Könyörögj érettünk!
Szent Gábor főangyal – Könyörögj érettünk!
Szent őrzőangyalok és védőszentek – Könyörögjetek érettünk!
Plébániánk februári imaszándéka: Kisbabákért, különösen azokért,
akik plébániánk vándorbölcsőjében növekedtek, növekszenek.
Anyakönyvi hírek:
Temetés
Bognár Szilárd: 2022.február 15.
ifj. Hácskó István: 2022.február 17.
Nyugodjanak békében!
INFORMÁCIÓK A HÉTRE
Február 21, hétfő, Damiáni Szent Péter püspök és egyháztanító, 7
óra: + Szülők, nagyszülők
Február 22, kedd, Szent Péter apostol székfoglalása,
11.45 (Bazita): Kránicz Ernőné Móricz Mária temetési szentmiséje
18 óra: Élő és + családtagok
Február 23, szerda, Szent Polikárp püspök és vértanú, 18 óra: + Katalin édesanya, testvér
Február 24, csütörtök, Szent Mátyás apostol,
8 óra: Szaknyéri Károly temetési szentmiséje
13.15 (Bazita): Lapat László és Lapat Lászlóné Baki Eszter temetési
szentmiséje
18 óra: + Tivadar és István édesapák
Február 25, péntek,
8 óra: Dr. Madarász István temetési szentmiséje
9 óra (Bazita): Sárvári József Attila temetési szentmiséje
18 óra: + Szülők

