Június 11-én, szombaton a Családkapocs Egyesület Közösségek 5
próbája elnevezésű sport napot szervez az Alsóerdei Sport- és Élményparkban. Közösségek 6-8 fős csapatit várják 5 sportágban való megmérettetésre. Jelentkezni május 31-ig a csalad.martinus.hu oldalon lehet.
További információk a kihelyezett plakáton és szórólapokon olvashatók. A szervezők kérik, aki palacsinta felajánlásával tudja segíteni a
programot, jelezze a plébánia hivatalban.
Június 18-án, szombaton 10 órától Szombathelyen Jubiláns Házaspárok Találkozójára várják azokat a házaspárokat, akik ebben az évben
ünneplik házasságkötésük kerek évfordulóját. Jelentkezni a plébánia
hivatalban lehet június 7-ig.
Június 25-én autóbuszos utat szerveznek Szombathelyre a pap- és
diakónus-szentelésre a Székesegyházba. Az ünnepi szentmise 10 órakor kezdődik, így az indulás 8.15-kor lesz a Ruhagyári ABC előtti buszmegállóból, további felszállási lehetőség az Eötvös Iskola előtti és a
Kovács Károly téri buszmegállóban lesz. Útiköltség 2.500 Ft/fő, melyet
a buszon kell majd befizetni. Jelentkezni a plébánia hivatalban lehet.
Ugyancsak azon a napon lesz plébániai búcsúnapunk. Az ünnepi
szentmise 15 órakor kezdődik, melynek főcelebránsa dr. Kürnyek Róbert lesz. Színes programmal készülnek a szervezők kicsiknek és nagyoknak egyaránt: lesz előadás a felnőtteknek, közösségek főzőversenye, mesemondás, hagyományőrző faműves bemutató és játszóház, a
Zalai Kutyasuli állatasszisztált foglalkozása, ládavasút, szabadulószoba.
A napot utcabállal zárjuk, melyhez szívesen fogadjuk tombola és sütemény felajánlásaikat! Részletek a kihelyezett plakáton olvashatók.
Augusztus 16-18-a között ifjúsági zarándoklatot szerveznek 15-25 év
közötti fiatalok számára Sárvártól Csehimindszentig. Részletek a kihelyezett plakáton olvashatók.
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Plébániai Hírlevél
2022. május 15.
Húsvét 5. vasárnapja

„ … ha egyetértésben élnek a testvérek!”
Jó
Pásztor
vasárnapja után, ezt
a mai vasárnapot
követően,
hétfőn
kerül sor arra, hogy
a
zalaegerszegi
esperesi
kerület
papjaival
összejöjjünk
és
megtartsuk ebben a
félévben esedékes,
tavaszi
korona
gyűlésünket.
Van
ennek az esperesi
korona gyűlkésnek
egy
nagyon
hivatalos olvasata is:
még a Magyar Katolikus Lexikon is úgy tárgyalja, mint ami elő van írva,
amit meg kell tartani, amikor előkerülnek jogi, morális és liturgikus
kérdések, amelyeket egymás között meg kell vitatni, van neki egyfajta
továbbképzés jellege, amelyen részt kell venni, stb. és az egészről
jegyzőkönyv készül, amit fel kell terjeszteni a megyéspüspöknek, hogy
vajon akkor most mi lesz a rendelkezés, a szankció, az intézkedés…
Lehet így is nézni: valami, aminek meg kell lenni, amin részt kell
venni, amin túl kell lenni. De ez így kevés! Mert valahogy elég groteszk
az a kép, ha azt olvassák le róla a kívül állók, hogy vannak itt papok,
akik csak „muszály”-ból, „kell”-ből, előírás miatt, nyögve-nyelősen
vesznek részt egy ilyen összejövetelen.
Ám mai, kihívásokkal teli korszakunkban, megannyi feladat
közepette, kell tudnunk idősz szakítani arra, hogy mi, papok is

találkozzunk egymással. Nemcsak praktikus része van ennek, amikor
meg tudjuk egymással beszélni ügyes-bajos dolgainkat, nemcsak
strukturális összehangolásra kínál lehetőséget, hogy szinkronban
legyen a plébániák közötti élet akár programok területén, akár a
szentségkiszolgáltatás, vagy egyéb pasztorális tevékenységgel
kapcsolatban, hanem egyszerűen találkozni a másikkal. Nemcsak, mint
társak, hanem mint testvérek.
Kétség kívűl sokszínűek vagyunk, eltérő lelki alkatok, más-más
személyiségtípusok, egyiknek ez az érdeklődési köre, a másiknak
valami homlokegyenest ellenkező dolog. Van, aki tudományos
beállítódású, másnak a vérében is a pasztoráció és a személyekkel való
bánásmód fortélyai pezsegnek. Ebből viszon könnyen következik az,
hogy másként látunk dolgokat, másként közelítünk meg egy-egy
problémát és, miként egy családban megesik, úgy köztünk is van úgy,
hogy míg egyikünk valamit problémának él meg, addig a másik észere
sem veszi az adott helyzetet. Ráadásul más kihívással kell megbírkóznia
egy papnak ott, ahol 6-8 falu tartozik a plébániához és más kihívásokat
támaszt egy városi plébánia.
Így aztán ebből valamit összehozni nem kis kihívás! De ha nem is
születik világmegváltó ötlet, már az is nagyon jó dolog, ha ránk is igaz
lesz a zsoltár mondata: „milyen kedves és jó, ha egyetértésben élnek a
testvérek!” /Zsolt 133,1/
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, rádióműsor vagy újság szerkesztésével!

Anyakönyvi hírek:
Keresztelés
Simon Kornél: 2022. május 7.
Stárics Levente: 2022. május 7.
Kovács Eliza: 2022. május 8.
Takács Hanga: 2022. május 8.
Takács Bíborka: 2022. május 8.
Gángó Nara: 2022. május 8.
Isten hozta közösségünk új tagjait!
Temetés
Kovács Károly: 2022. május 13.
Nyugodjék békében!
INFORMÁCIÓK A HÉTRE
Május 16, hétfő, Nepomuki Szent János áldozópap és vértanú, 7 óra: +
Margit édesanya
Május 17, kedd, 18 óra: + Szülők, nagyszülők
Május 18, szerda, Szent I. János pápa és vértanú, 18 óra: + István férj,
édesapa, nagyapa, Benkő család
Május 19, csütörtök, 18 óra: + Szülők, nagyszülők ; +János és + szülők
Május 20, péntek, Sienai Szent Bernardin áldozópap, 18 óra: + Szülők,
testvérek
Május 21, szombat, Magallán Szent Kristóf áldozópap és társai,
vértanúk, 7 óra: + Ilona és Gyula szülők
Május 22, Húsvét VI. vasárnapja
7 óra: + Sándor édesapa
8.30 (Bazita): + Rudolf férj, édesapa, (+8.évf.)
10 óra: Fekti család élő tagjai
18 óra: A Segítő Szűzanya és Szent Rita tiszteletére és élő Mária

Május 19-én, csütörtökön 18 órától a Szent Család Óvodában folytatódik a Házas esték programsorozat. Ez alkalommal Petőházi Attila és
Anita tartanak előadást, melynek címe Kezem a kezedben. A program
alatt gyermekfelügyeletet biztosítanak a szervezők. Részletek a kihelyezett plakáton olvashatók.
Május 20-án, pénteken 18.45-től szabadtéri dicsőítő imádság lesz a
templom előtti téren, közben csendes szentségimádás a templomban.
Közreműködik a Lélektől lélekig együttes. Várunk mindenkit szeretettel!

