Plébániai Hírlevél

A heti szentmisék rendje
Április 6, Húsvéthétfő
7 óra: + József és Borbála szülők
8.30 óra (Bazita): A plébánia híveiért
10 óra: + Balázs
18 óra: + László férj és szülők
Április 7, kedd, 18 óra: + Imre édesapa, nagyszülők, hozzátartozók és
élő családtagok
Április 8, szerda, 18 óra: + János és Tamás
Április 9, csütörtök, 18 óra: + József férj, édesapa és nagyapa
Április 10, péntek, 18 óra: + Gyula férj, édesapa és nagyapa
Április 11, szombat, 7 óra: Élő családtagok
Április 6, Húsvét 2. vasárnapja, az Isteni Irgalmasság vasárnapja
7 óra: + Sándor férj és édesapa
8.30 óra (Bazita): Tislerics szülők és Cziráki család
10 óra: + Gyula férj, édesapa és nagyapa
18 óra: + Ferenc

2015. április 5.
Húsvétvasárnap, Urunk feltámadása

Krisztus feltámadt, alleluja!

Fontos információ szülőknek
A hitoktatással kapcsolatos fontos információkat találnak a szülők a
templomunk újságos asztalán levő szórólapon, amelyet azon szülőknek ajánlunk feltétlenül figyelmükbe, akiknek gyermeke a következő
tanévben 1., 2., 3., 5., 6. vagy 7. osztályba jár majd. Kérjük, hogy figyelmes tanulmányozzák át az azon található információkat!
Honlap

Facebook

Hírlevél

Imacsoport

SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN SZÍVE PLÉBÁNIA – 8900 Zalaegerszeg, Átalszegett
utca 100. • Telefon: 92/320-626 • Email: zeg3@martinus.hu • Honlap:
http://zeg3.martinus.hu • Keressenek minket a Facebook-on is! • Hivatali idő: kedd: 10-12 óra; szerda: 16-17 óra; csütörtök: 10-12 óra; péntek:
16-17 óra vagy telefonos egyeztetéssel

Áldott húsvéti ünnepet kívánunk
plébániai közösségünk minden tagjának!

Lelkipásztori üzenet
Húsvétvasárnapra rendszerint eltűnik a nagypéntek és nagyszombat szomorúsággal és gyásszal teli
hangulata, s felragyog az öröm
hajnala, amely képes beragyogni
szívünk és életünk legmélyebb zugait.
Mennyire vágyunk egy tiszta és
emberséges világra! Mennyire vágyunk arra, hogy ne bántsanak
minket; hogy újra meg lehessen
bízni a másik emberben; hogy ne a
hátunk mögött beszéljenek rólunk,
hanem őszinte és a szeretettől áthatott szóval forduljanak hozzánk.
Persze, hogy mindannyian vágyunk egy ilyen világra, de vajon mi mit teszünk érte? Mi a mi hozzájárulásunk ahhoz, hogy a világ olyan legyen, amilyennek megálmodjuk? Jézus képessé tesz bennünket arra, hogy megvalósítsuk azt az
embert, akit a mennyei Atya megálmodott rólunk. Ő erőt, bátorságot
és elköteleződést ad, hogy el tudjuk kezdeni építeni az új világot. Utópia? Értelmetlenség? Dehogyis! Lehetőség! Csak és kizárólag rajtunk
múlik, hogy milyen lesz a környezetünk, s milyen szemmel nézünk a
körülöttünk élő emberekre. Lehet, hogy ők nem fognak egy csapásra
megváltozni. De ha mi elkezdünk változni, vinni fogjuk őket magunkkal, s ezáltal változássorozat elindítói leszünk.
Sokszor talán gyengének érezzük magunkat, hogy tegyük a jót.
Máskor feleslegesnek tartjuk, mert úgy gondoljuk, hogy nem kapjuk
vissza azt, amit mi adunk. Pedig nem is tűnik nehéznek az, hogy rámosolyogjak valakire, vagy előre köszönjek neki. Esetleg hogy ne pletykáljak róla vagy képes legyek neki átadni a helyemet. Azt gondoljuk,
hogy ezeket bármikor meg tudnánk tenni, s nemcsak a szeretteinkkel,
hanem idegen emberekkel is. De mivel mégsem tesszük, mivel mégis

újra és újra belefáradunk, úgy tűnik, hogy valami még hiányzik a kitartásunkhoz.
Jézus Húsvétja igazolja, hogy úrrá lehet lenni a rossz és a gonoszság fölött, s hogy jónak lenni nem csupán jó, hanem az egyedüli lehetőség, amely garantálja számunkra, hogy életünk értelmes és teljes
élet legyen. Hogy ne a rosszé legyen az utolsó szó, s hogy nap, mint
nap életre tudjuk váltani az evangéliumban oly sokszor hallott igéket.
A mai ünnep következményeként, s a feltámadás gyümölcseként
kezdjük csak el tenni a jót! Kezdjünk el szeretni! Kezdjünk elfordulni a
megszólásoktól! Ne hagyjuk magunkat jó célunktól eltántorítani, s ne
veszítsük el lelkesedésünket! Az utolsó szó Jézusé lesz, s így azok fognak vele együtt örökké élni, akik az ő oldalán küzdenek.
Róbert atya

Túrmezei Erzsébet: Feltámadt!
Egy édes titkom van nekem.
Fénnyel betölti életem,
mosolyra nyitja számat:
a Megváltó feltámadt!
Nem, nem maradt a sír ölén.
Ujjongok az örömtől én,
hisz nem vagyok már árva.
Nincs többé sírba zárva.
Velem van nappal, éjjelen.
Mindig velem, mindig velem.
Az úton Ő vezérel
oltalmazó kezével.
Virágok, illatozzatok!
Húsvéti, tiszta fény ragyog
elűzve minden árnyat:
a Megváltó feltámadt!

