Augusztustól az év végig terjedő időszakra szentmiseszándékokat lehet
előjegyeztetni a plébánia hivatalban. Imádkozzunk így is élő és elhunyt
szeretteinkért!
A héten lesz elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat. Csütörtökön és
pénteken 17 órától szentségimádás, majd szentmise lesz, szombaton pedig reggel 6 órától a fatimai rózsafüzért imádkozzuk el.
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.
Ifjúsági lelkületű napra hívunk mindenkit június 4-én Botfára pünkösd
előtti szombatra. Búcsúszentlászlóról gyalogos zarándoklat indul, melyet
Barnabás testvér vezet. Van lehetőség nap közbeni becsatlakozásra is a
botfai programra. További információk a programról a hirdetőtáblán olvashatók.
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 Béla 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.
A tanuló ifjúság figyelmébe ajánljuk nyári táborainkat: Hittantáborra
hívjuk hittanos fiataljainkat június 27-július 1-ig, hétfőtől péntekig Vasvárra, hogy közösséggé formálódva, hitünkkel kapcsolatos kérdésekkel foglalkozva töltsünk pár napot. A tábor helyszíne a helyi általános iskola. További részletek szórólapon találhatók, vagy hitoktatóktól kérhetők. Várunk
minden hittanos diákunkat!
Idén is megrendezésre kerül az Imatábor, ezúttal Egerváron. Július 1016-ig (vasárnaptól szombatig) a helyi iskolában és a mellette lévő templomban lesznek a központi programok. Várjuk a gyermekek és fiatalok
jelentkezését! Részletek a plakáton és internetes felületeken. Jelentkezési
lap elvihető az újságos asztalról.
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Plébániai Hírlevél
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Húsvét 3. vasárnapja

Életadó(k)
A tavaszi időszak meghatározó része amikor ültetünk, veteményezünk, palántolunk, vagy, amikor a gyümölcsösökben figyelik
a rügyeket, a virágzást, permeteznek, védik a növényeket,
ahogyan csak tudják. Az ébredező természet már mögöttünk van, ilyenkorra már javában zsendül az élet, üde zöld
színűek a fák levelei, sokadszorra kellett elővenni a fűnyírót, mert az esős napok utáni
jó idő, mintha húzná kifelé a
földből a fűszálakat, kisvirágokat. Mindenben lüktet az élet!
És ilyenkor, május 1. vasárnapján az életadás különleges ajándékára
figyelünk oda. Az is, aki hívő és az is, aki hallani sem akar Istenről megemlékezik az édesanyáról. Megkülönböztetett figyelmet fordítunk
ilyenkor az édesanyákra, akik hónapokon keresztül hordozzák testükben az új életet és szülés után sem kímélve önmagukat, áldozatot hozva nevelgetik gyermeküket, jobb esetben segítséget kapva ehhez, de
feladatukat átvenni csak egészen csökevényes módon tudja bárki. Szinte pótolhatatlanok.
Mindenki, aki kerek e földön él és mozog, anyától született a világra.
Az anyaságot, mint várt és kívánt állapotot látja az ember. És, ha valami miatt mégsem jöhet a baba, akkor azt szomorúan halljuk, próbálunk
a gyermekáldásra váró szülők fájdalmán segíteni.
Az ember létünk sokkal mélyebben meghatároz bennünket, mint
bármi más kötődésünk. Emberré pedig anyától születtünk. Az is, aki e
sorokat írja és az is, aki olvassa, az is, aki plébániánkhoz tartozik és az

is, aki soha erre se járt. A hívő embert még ezen túlmenően a keresztvízben való újjászületés kegyelme kapcsolja össze a többi kereszténynyel. De ez is anya által, Anyaszentegyházunk által történik. Van egy
nagyon szép mondat az esküvői nászmisén, ami így hangzik: „gondviselésed és kegyelmed kettős ajándékot készítet számunkra: emberek születnek a földre, gyarapszik a világ és szépül, a keresztségben pedig újjászületnek, és így növekszik az Egyház.” A házasságban a földi élet és az
örök élet szolgálata is benne van. Biológiai életünket egy anya által, a
kegyelmi életet pedig Anyaszentegyházunk által kaptuk.
De a mai napon sajátos módon is az Egyház közösségébe kapcsolja a
bérmálás szentsége fiataljainkat és katekumenjeinket. Püspök atya
kézfeltétele, imájára és az olajjal való megkenése által a Szentlélek
kegyelmeit kapják meg a szentséget felvevők.
Egyik egyházi népénekünkben a Szentlelket „életadó Léleknek” nevezzük, talán éppen a jézusi mondatból levezetve: „A Lélek az, aki éltet” /Jn 6,63/. Bérmálkozó fiataljainknak ma éppen arra van a legnagyobb szükségük, amit születésükkor kaptak: lehetőséget, hogy szép
életet éljenek. Ebben szeretnénk megerősíteni őket! A Lélek erejéből
éljenek olyan életet, amely szebb és értékesebb, mint amit a világ kínál, amely élet olyan élet, amely kiteljesíti az édesanyjuktól kapott életet és egyúttal már most megnyitja számukra az utat az örök élet felé!
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 májusi imaszándéka: A bérmálás szentségében részesültekért és mindazokért, akik önkéntes szolgálatukkal segítik plébániánk
életét. Sekrestyés, takarító, karbantartó, sütő-főző szolgálattal, rádió
műsor vagy újság szerkesztésével!

Anyakönyvi hírek:
Keresztelés
Császár Annabella: 2022. április 24.
Laczó Zoltán Bulcsú: 2022. április 24.
Dervalics Dominik: 2022. április 24.
Németh Kornél: 2022. április 24.
Csócsik Diana Shery: 2022. április 24.
Isten hozta közösségünk új tagjait!
Házasságkötés
Bandur Martin és Varga Klaudia: 2022. április 23.
Isten éltesse az új házastársakat!
Temetés
Kovács Károly: 2022. április 28.
Nyugodjék békében!
INFORMÁCIÓK A HÉTRE
Május 2, hétfő, Szent Atanáz püspök és egyháztanító, 7 óra: Hálából a
Szűzanya tiszteletére
Május 3, kedd, Szent Fülöp és Jakab apostolok, 18 óra: + Aranka,
+ szülők nagyszülők
Május 4, szerda, Szent Flórián vértanú; Boldog Ceferino Giménes
Malla vértanú, 18 óra: + Gizella és Lajos szülők és fiúk: Lajos
Május 5, csütörtök, 18 óra: + Férj, édesapa, nagyapa (+3.évf.)
Május 6, péntek, 18 óra: Miller és Halász család élő és + tagjai
Május 7, szombat, Boldog Gizella királyné, 7 óra: Szűzanya tiszteletére és ellene elkövetett bűnök engesztelésére
Május 8, Húsvét IV. vasárnapja
7 óra: + Mária és Sándor szülők, + családtagok, + Sándor testvér
8.30 (Bazita): + Nagy Péter atya (+1.évf.)
10 óra: Élő Johanna
18 óra: +Erzsébet és József szülők
Mai vasárnapunkon, 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! Ezért nem lesz 18
órakor szentmise! Hónap első vasárnapja lévén a mai perselyadományokat az altemplom bővítésére és közösségi ház építésére ajánljuk fel.
Hálásan köszönjük adományaikat!

