Május 26, csütörtök, Néri Szent Fülöp áldozópap, 18 óra: + Nagyszülők
Május 27, péntek, Canterbury Szent Ágoston püspök,
12.30: Barna Rezsőné Németh Rózsa temetési szentmiséje
18 óra: + Gábor
Május 28, szombat, 7 óra: + Piroska édesanya
Május 29, Urunk mennybemenetele
7 óra: + Testvérek és + Mária
8.30 (Bazita): + Garami szülők és Geiger család
10 óra: + Férj
18 óra: Németh és Salamon család élő tagjai
Május 25-én, szerdán 9 órától "Diktatúrák határán - Egyházak Magyarországon 1944-48 között" című tudományos konferenciára várják az érdeklődőket a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Részletek a kihelyezett plakáton
olvashatók.
Még várják 6-8 fős csapatok jelentkezését június 11-én, szombaton az Alsóerdei Sport- és Élményparkban megrendezésre kerülő Közösségek 5 próbája elnevezésű sport napra. Jelentkezni május 31-ig a csalad.martinus.hu oldalon lehet. További információk a kihelyezett plakáton és szórólapokon olvashatók.
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. A napot
utcabállal zárjuk, melyhez szívesen fogadjuk tombola és sütemény felajánlásaikat! A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a plébánia
hivatalban lehet. Részletek a kihelyezett plakáton olvashatók.
Megjelent az Adroremus júniusi száma. Az előfizetők a sekrestyében átvehetik.
Augusztus 16-18-a között ifjúsági zarándoklatot szerveznek 15-25 év közötti fiatalok számára Sárvártól Csehimindszentig. Részletek a kihelyezett
plakáton olvashatók.

Plébániai Hírlevél
2022. május 22.
Húsvét 6. vasárnapja
Meghallgatás
Vasárnap tartjuk a tömegtájékoztatás világnapját,
ez alakalomból Ferenc pápa újabb levelet küldött az
emberiség nagy családja széles tömegének, mégis
azzal a szándékkal, hogy személyesen szólítson meg
bennünket. Mintha egymással szemben ülnénk egy
hűsítő limonádé mellett és fesztelenül beszélgethetnénk. Arra hív bennünket levelében, hogy az
egymással folytatott párbeszédnek egy újabb nagyon fontos szempontjáról gondolkodjunk. Azt a címet adta neki: A szív fülével hallgatni.
Ebből a levélből próbálok ma szemezgetni, hogy az üzenet eljusson mind
szélesebb körhöz. Egy „igére szeretném felhívni a figyelmet: a „meghallgat” igére, mely a kommunikáció nyelvtana szempontjából kulcsfontosságú, s egyben a valódi párbeszéd feltétele is” – fogalmazza meg a Szentatya
levelének elején, ezzel kijelölve idei üzenetének témáját. „A meghallgatás
a kommunikáció és az információ területén fontos új fejlődésen megy keresztül a különböző podcast és audio chat szolgáltatások révén, ami annak
a jele, hogy az emberi kommunikációban a hallgatás továbbra is alapvető
fontosságú.” Milyen érdekes, hogy a mai, fiatalabb generációk használják
ezeket a felületeket, ahol újabb ismeretekre tehetnek szert, de talán bele
sem gondoltunk még abba, hogy itt is milyen fontos emberi gesztus valósul meg: meghallgatom a másikat.
„A Bibliából megtanuljuk, hogy a hallás nem csupán az akusztikus érzékelést jelenti, hanem alapvetően az Isten és az ember közötti dialogikus
kapcsolattal áll összefüggésben… A kezdeményezés ugyanis Istentől származik, aki szól hozzánk, és akinek mi válaszolunk, miközben hallgatjuk őt;
és ez a meghallgatás is végső soron az ő kegyelméből származik, ahogyan
az újszülött csecsemő esetében is, aki válaszol az édesanya és édesapa
tekintetére és hangjára… Az ember ezzel szemben hajlamos elmenekülni a
kapcsolat elől, elfordulni, „bezárni a fülét”, hogy ne kelljen hallania. A
meghallgatás megtagadása gyakran a másik ember elleni agresszióba
csap át, mint István diakónus hallgatói esetében, akik befogták a fülüket,
és rárontottak (vö. ApCsel 7,57).

Tehát egyfelől ott van Isten, aki mindig úgy nyilatkozik meg, hogy szabadon közli önmagát, másfelől ott van az ember, akinek rá kell hangolódnia,
rá kell figyelnie.” Az Istentől elforduló ember egyre nehezebben hallgatja
meg a másik embert is.
„Ezért hívja fel Jézus a tanítványait arra, hogy vizsgálják meg hallgatásuk minőségét. „Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok” (Lk 8,18): ezekkel a
szavakkal figyelmezteti őket azután, hogy elmondta a magvetőről szóló
példázatot, jelezve, hogy nem elég hallgatni, hanem „jól” kell hallgatni. …
Csak ha odafigyelünk arra, hogy kit hallgatunk meg, mit hallgatunk meg,
hogyan hallgatunk meg, akkor vagyunk képesek arra, hogy a kommunikáció művészetében fejlődjünk, amelynek középpontjában nem egy elmélet
vagy technika áll, hanem „a szív ama képessége, amely lehetővé teszi a
közelséget”
„A meghallgatás hiánya, amelyet gyakran tapasztalunk mindennapi életünkben, sajnos a közéletben is egyértelműen megmutatkozik, ahol az
emberek gyakran „elbeszélnek egymás mellett” ahelyett, hogy meghallgatnák egymást.” Erre mondja azt a pápa, hogy már sokszor nem dialógus
van, hanem duologus, vagyis két beszélő, akik egymás mellett beszélnek
el. „Az objektív, kiegyensúlyozott és teljes körű tájékoztatáshoz hosszú
odafigyelésre van szükség.” Sokszor ezt spórolják meg azok, akik hivatottak lennének a hiteles tájékoztatást sugározni. Pár vágókép, amivel azt
mutat be , amit akar, néhány kiragadott szó, vagy mondat és máris manipulált információ jut el hozzánk.
Levele végén a pápa a szinodális úttal kapcsolatban írja, hogy annak is az
a célja, hogy minél többeket meghallgassunk és így olyan párbeszéd legyen Egyházunkban, amely aztán Isten hangján tud megszólalni. „Egy
olyan közösségben veszünk részt, amely megelőz és magába foglal bennünket, újra felfedezhetjük a „szimfonikus” Egyházat, ahol mindenki a saját
hangján énekelhet, elfogadva másokét ajándékként, hogy kifejezzük az
egész harmóniáját, amelyet a Szentlélek komponál.”
Coreth Mária Terézia Imaszövetség
Dr. Székely János megyéspüspök május 7-én, Körmenden megalapította
a Coreth Mária Terézia Imaszövetséget. Célja Coreth Mária Terézia tisztelőinek összefogása és példájának továbbadása, a feleségek és édesanyák
lelki támogatása önfeláldozó munkájukban, ima és közbenjárás a testi
vagy lelki nehézséggel küzdő családokért, a családok, házaspárok egységének megerősítése. Az imaszövetség tagjai kötelezettséget vállalnak arra,
hogy minden nap elimádkozzák a szövetség imáját, valamint legalább egy
Miatyánkot, Üdvözlégyet, Dicsőséget a családokért.

Legyen a példakép Coreth Mária Terézia, aki Batthyány Boldog László
hűséges hitvese és segítőtársa volt! Férjével mindennap imádkozott családjáért, őszinte és mély szeretettel és tisztelettel vette körül hitvesét,
tizennégy gyermeket hozott a világra, és mindent megtett a gyermekek
hitben való növekedéséért is.
Szeretettel várják az Imaszövetség tagjai közé mindazokat, akik szívesen
imádkoznak a fenti célokért, családjaink megerősödéséért. Jelentkezési
lapot az újságos asztalon találnak.
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
Pálfi Boglárka: 2022. május 15.
Móricz Ábel: 2022. május 15.
Isten hozta közösségünk új tagjait!
Házasságkötés
Zsuppány Balázs és Gyutai Éva: 2022. május 21.
Isten éltesse az új házaspárt!
INFORMÁCIÓK A HÉTRE
Május 23, hétfő, Boldog Apor Vilmos püspök és vértanú, 7 óra: + Anna és
János szülők
Május 24, kedd, Szűz Mária, keresztények Segítsége, 18 óra: + Rozália, József
és Ilona kereszt- és bérmaszülők
Május 25, szerda, Tiszteletreméltó Szent Béda áldozópap és egyháztanító;
Szent VII. Gergely pápa; 18 óra: + Nagyszülők

