Mai napon minden szentmise előtt elimádkozzuk az irgalmasság rózsafüzérét. Kapcsolódjunk bele a közös imádságba és otthonainkban is buzgón kérjük Isten irgalmát!
Az esti szentmise után, 19 órától a Zeneiskola növendékei adnak jótékonysági koncertet, melynek bevételét a háborús menekültek megsegítésére ajánlunk fel. Várunk mindenkit szeretettel!
Augusztustól az év végig terjedő időszakra szentmiseszándékokat lehet
előjegyeztetni május 25-től, holnaptól a plébánia hivatalban.
Április 26-án, kedden az esti szentmise után közbenjáró imádságra és
szentségimádásra várjuk a Testvéreket.
Jövő vasárnap, május 1-jén a Bazitán és a Kertvárosban a 10 órai
szentmisében köszöntjük az édesanyákat, 17 órakor kezdődő szentmisében pedig plébániánk fiataljai és katekumenjei részesülnek a bérmálás
szentségében. Hordozzuk imáinkban őket! Azon a napon nem lesz 18
órakor szentmise. Hónap első vasárnapja lévén a perselyadományokat az
altemplom bővítésére és közösségi ház építésére ajánljuk fel. Hálásan
köszönjük adományaikat!
Májusban Égi Édesanyánkat, a Boldogságos Szűz Máriát köszöntjük esti
imádság keretében minden szentmise előtt 17.40-től. Legyünk buzgók az
imádságban, hogy így is kifejezzük a Szűzanya iránti szeretetünket!
Megjelent plébániánk Magazinjának, az Örömhírnek legújabb száma.
Értékes gondolatokat találnak benne. Az újságos asztalról beszerezhető.
Május 6-án, pénteken budapesti színházlátogatásra hívják a testvéreket Az Ég tartja a Földet- Erzsébet a szerelem szentje című darabra. Részletek a kihelyezett szórólapon olvashatók.
Ifjúsági lelkületű napra hívunk mindenkit június 4-én Botfára pünkösd
előtti szombatra. A program Búcsúszentlászlóról indul, de aki csak a botfai
részre szeretne jönni, nap közben is becsatlakozhat. A gyalogos túrát Barnabás ferences testvér fogja vezetni. Csatolva küldöm a plakátot. A részvétel ingyenes, de örülünk, ha mindenki tudja előzetesen jelezni ha eljön
Szintén a pünkösdi hétvégére szerveznek Szombathelyen három napos
Lélek fesztivált. A rendezvény helyszíne a Brenner János Általános Iskola.
Székely János püspök atya, Lackfi János író, Gájer László teológiai tanár,
Csiszér László és zenekara, Pintér Béle és más érétkes előadások és programok lesznek. Részletek a plakátokon, valamint interneten elérhető.
A Brenner János Hittudományi Főiskola Szombathelyi Képzési Központja felvételt hirdet a 2022/2023-as tanévre egyszakos hittanár-nevelőtanár,
katekéta- és lelkipásztori munkatárs, római katolikus kántor, ill. hitoktató
mentor szakirányú továbbképzési szakokra. Jelentkezési határidő: 2022.
május 31. Részletek a Főiskola honlapján.

Plébániai Hírlevél
2022. április 24.
Az isteni Irgalmasság vasárnapja

Határszentelés - szent határok

Az április most sem hazudtolja meg önmagát. Egyik héten még a vékony tavaszi kis kabát is soknak bizonyult, az elmúlt napokban a hideg
és esős idő miatt még vastag öltözet is kevésnek tűnhetett. A természettel együtt élő ember újra és újra átéli a kitettség érzését, hogy nem
uralok mindent, hogy nem tarthatunk kontroll alatt mindent. Most,
amikor a mai napon, április utolsó vasárnapján, Isten áldását kérjük a
földeken, gyümölcsösökben, kiskertekben, veteményesekben megkezdett munkára, amikor sok felé „búzaszentelő körmeneteket”, vagy „határszentelés” tartanak, újra és újra felfrissítjük annak tudatát, hogy
minden irgalom, minden ajándék.
Nem csupán emberi próbálkozás és erőlködés, hanem ajándék, miként a görög katolikus liturgiában minden alkalommal elhangzik: „mert

minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről van, leszállván
tőled, a világosság Atyjától (Jak 1,17)”.
Mindaz, ami a réten virágzik, a mezőn hajt, a fán terem, a kertben
növekszik, amiért egy kézmozdítást sem kell tenni, csak „magától” hoz
termést és amiért arcunk verejtékével kell dolgozni, abban is mindmind ajándék van. Mert átéljük, hogy vannak a természetben olyan
alkalmak, amikor bánkódva tapasztaljuk, hogy „nem is gondoztad és
nem is nevelted. Az egyik éjjel felnőtt, a másik éjjel elpusztult” – mint
Jónás a repkényt (Jón 4,10). Vagy amikor generációkat köt össze a sok
évtizeddel, évszázaddal előbb megtett munka, amelyben ugyanazt éljük át, amire az apostolainak szóló Jézus is felhívja a figyelmet: „annak
az aratására küldtelek titeket, a mit nem ti munkáltatok; mások munkálták, és ti a mások munkájába állottatok.” /Jn 4,38/. És az is az ajándékozó természet szépsége, hogy ha a munkánkon rajta van Isten áldása és Szent Pál apostollal ki tudjuk mondani: „én ültettem, Apolló öntözte, de a növekedést az Isten adta” /1Kor 3,6/. Így hát egy kis alázat kell
ahhoz, hogy beismerjük, sok mindent tehetünk azért, hogy a termés
beérjen, és ha nem tesszük, hát bizony más sem teszi meg, de attól
még, hogy hozzáteszem a magamét, még az Isten ajándéka marad,
mert „ha velünk az Úr áldása, Nincs gondunk az aratásra, Százszoros
lesz a termésünk, Áldj meg urunk, erre kérünk.”
Mégis, van még egy újabb gondolati lehetőség a határszenteléssel
kapcsolatban, amelyet az idei esztendő hozott; nem ajándékként, hanem átokként lett napjaink beszédtémája a háború.
Egy évvel ezelőtt, április 11-én, akkor az volt húsvét 2. vasárnapja,
már az akkori hírlevélben is békéért fohászkodva, megbékélést várva
vetettük papírra sorainkat. Azóta a helyzet egyre inkább csak elmérgesedik.
Érdemes lenne ilyen formán is megszentelni most a határokat. Mert
látjuk, hogy határok elmosása, minden összezagyválása, csak kavart és
viszályt szül. Az emberi butaság és meggondolatlanság is határtalan.
Talán itt is érdemes lenne újragondolni a határokat! Mit szabad és mit
nem! Van, ami még belefér, van, ami már nem. Világos határok ne elválasszanak, hanem segítsék a békés egymás mellett élést!
Plébániánk áprilisi imaszándéka: Kísérje áldásával Isten az építkezéseket, hogy az altemplom méltó nyughelye lehessen halottainknak, a
közösségi ház pedig segítse a közösségek formálódását!

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!
Anyakönyvi hírek:
Keresztelés
Rózsás Natália Enikő: 2022. április 18.
Németh Boróka: 2022. április 18.
Isten hozta közösségünk új tagjait!
Temetés
László Ferencné Kovács Andrea: 2022. április 22.
Nyugodjék békében!
INFORMÁCIÓK A HÉTRE
Április 25, hétfő, Szent Márk evangélista, 7 óra: Hálából családtagok gyógyulásáért
Április 26, kedd, 18 óra: Hajnal család + tagjai; Élő Andrásért hálából 40 év kegyelmeiért
Április 27, szerda, 18 óra: + Szülők, testvérek
Április 28, csütörtök, Chanel Szent Péter áldozópap és vértanú;
Montforti Grignion Szent Lajos Mária áldozópap,
14 óra: Kovács Károly temetési szentmiséje
18 óra: + Ferenc és élő családtagok
Április 29, péntek, Siennai Szent Katalin szűz és egyháztanító, Európa társvédőszentje, 18 óra: + Édesapa
Április 30, szombat, Szent V. Piusz pápa, 7 óra: + Katalin édesanya,
testvér (+3.évf.); + Ferenc és Erzsébet szülők
Május 1, Húsvét III. vasárnapja
7 óra: + Győző és Marianna szülők
8.30 (Bazita): + Simonics Adrienn, Simonics József és a család +
tagjai, a Szűzanya tiszteletére
10 óra: + Emília és szülei
(!) 17 óra: Bérmálkozókért

