Másnap, halottak napján reggel 7 órakor és este 6 órakor van
szentmise az altemplomban. Az ünnepekhez kötődően teljes búcsút is
lehet nyerni, amelyet a tisztítóhelyen levő lelkek javára fel lehet ajánlani. Ennek feltételei: kegyelem állapota, szentáldozás és imádság a
szentatya szándékára, valamint november 1 és 8 között temetőlátogatás és ott imádság a meghaltakért, vagy pedig halottak napján egy
templom vagy kápolna meglátogatása és imádság, valamint a szokásos
feltételek.
Az altemplom az ünnepek alatt október 31-én, november 1-jén és
2-án reggel 8 órától esete 19 óráig lesz nyitva.
A héten lesz elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat. Csütörtökön
17 órától imaóra papi hivatásokért, majd 18 órától szentmise, pénteken 17 órától szentségimádás, majd szentmise, szombaton pedig reggel 6 órától a fatimai rózsafüzért imádkozzuk el. Csütörtökön is és pénteken is már szentmise előtt is biztosítunk lehetőséget a szentgyónás
elvégzésére. Éljünk a bűnbocsánat ajándékával!
Az Egyházmegye egylapos falinaptára az újságos asztalról vásárolható meg 40 Ft-ért.
Az elkövetkező hetekre és az Adventi időben sok szentmisére lehet
még szándékot íratni. imádkozzunk élő és elhunyt szeretteinkért
szentmiseáldozat bemutatásával is.

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 • Keressen minket a Facebook-on is! • Hivatali
szolgálat: hétfő: 9-12 óra; kedd: 9-12 óra; szerda: 15-17 óra; csütörtök: 912 óra; péntek: 15-17 óravagy telefonos egyeztetéssel
10

Plébániai Hírlevél
2018. október 28.
Évközi 30. vasárnap

Gyertyaszál a síremlék sarkán
„Ki gépen száll fölébe, annak térkép e
táj, s nem tudja, hol
lakott itt Vörösmarty
Mihály; annak mit rejt e
térkép? gyárat s vad
laktanyát, de nékem
szöcskét, ökröt, tornyot, szelíd tanyát;
az gyárat lát a látcsőn
és szántóföldeket, míg én a dolgozót is, ki dolgáért remeg, erdőt, fütytyös gyümölcsöst, szőlő és sírokat, a sírok közt anyókát, ki halkan sírogat,”
Nem lehet elégszer elolvasni és idézni Radnóti csodálatos, Nem
tudhatom című művét. Amelynek ez az utolsó sora különösen is szívfacsaró tud lenni. A sírok közt meglátni az embert, a sírót, aki gyászol és
fájdalmában a sírok mellett tölti hátralévő életét.
Hittanon kérdeztem a gyerekeket, hogy miért van az őszi szünet,
mit szoktak csinálni ilyenkor az emberek? Meséltek mindent, majd
tovább haladva oda érkezünk, hogy rávezetem őket a halottak napjának emlékeihez. És egyből beugranak nekik személyes élmények: virágot vesznek és mécsest gyújtanak. Hogy soha nem látott emberek sírjához látogatnak el. És az egyikük kiböki, majd a másikban is felsejlik a
tavalyi, vagy évekkel korábbi emlékkép, hogy „milyen szép a temető”
az éjszakában, ahogyan a milliónyi kis gyertyaláng világít, táncol a szélben, éjszaka sötétjében.
Gyermekkoromból bennem is elevenen él annak emlékképe,
hogy családunkkal elmentünk egy-egy hozzátartozónk síremlékéhez.

Édesanyám már hónapokkal előtte gondosan ápolta a krizantémokat,
az időjárás hűvösebbre fordultával letakargatta őket, hogy el ne fagyjanak, hetekkel előtte megvette a mécseseket, napokkal előtte gyűjtötte a mohát, hogy azzal is díszíthessen, vagy abba tűzhessen virágot.
Nekik, szülőknek hosszú előkészülettel érkezett meg ez az ünnep is. Mi
gyermekként belecsöppentünk. De az ő készületükből mi is profitáltunk: amikor sorra jártuk a sírokat, mindenhová tudtunk letenni eztazt, hol virágot, hol koszorút, hol mécsest, vagy gyertyát. Amíg mi
játszva gyújtogattuk sorra a gyertyákat, láttuk, hogy ők imára kulcsolt
kézzel állnak a sír mellett. Figyeltek ránk is, hogy fel ne gyújtsuk magunkat…, de figyeltek Istenre, mert imádkoztak. Amikor nagyobbacskák lettünk, akkor pedig mindig meséltek, hogy ki volt az, akinek a sírjánál éppen vagyunk. Akit mi is ismertünk, vele kapcsolatban közös
emlékeket idéztünk fel. Aztán elhagytuk a temetőt, és még a távolból
visszanéztünk, hogy milyen szép amint a sok apró láng a mécses üvegétől pirosra, sárgára színezve tovább imádkozik, mígnem végül is
csonkig ég.
De másnap, vagy napokkal később, mikor már alábbhagy a temetőjárási láz, még mindig van a sír szélén egy gyertya, ami úgy látszik,
soha ki nem alszik. De hogyan kerül a kis gyertya a sír szélére? Többnyire úgy, hogy még vannak azok a hajlott hátú, fejkendős, idős nénik,
akik hajnalban kiviszik a koszorút és gyertyát, nap közben újra és újra
„kilépnek” a temetőbe és este még „elszaladnak” a sírokhoz, hogy
gyújtsanak gyertyát. Ők azok, akik nem csak kampány jelleggel emlékeznek elhunytjainkra, hanem időről időre misét ajánlanak fel értük,
rendszeresen imádkoznak értük, virágot visznek a sírra és emléküket
őrzik, ápolják. Az ő gyertyájuk ennek a ki nem alvó hitnek, a soha nem
kopó emlékeknek a jelképe.
Vajon évek múltán átveszi-e az én gyertyám az övük helyét?
Lesz-e ilyen, fogyhatatlan imám, erőm, szeretetem?
INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje
Október 29, hétfő, 7 óra: + Dália (+ 1.évf.)
Október 30, kedd, 18 óra: + Gizella és Antal szülők, nagyszülők, +
unokatestvér

Október 31, szerda, Boldog Romzsa Tódor püspök és vértanú, 18
óra
November 1, csütörtök, Mindenszentek ünnepe
7 óra
8.30 óra (Bazita)
18 óra: Radnai család élő és + tagjai, + Jenő
November 2, péntek, Halottak napja
7 óra: Minden meghaltért
18 óra: + Éva testvér
November 3, szombat, Porres Szent Márton szerzetes, 7 óra: +
Szülők, nagyszülők
November 4, Évközi 31. vasárnap
7 óra: + Marianna és Győző szülők
8.30 óra (Bazita): A Plébánia híveiért
10 óra: Élő Sarolta
18 óra: + Szülők és Tamás
Az elmúlt vasárnap a missziók javára Kertvárosban 148.760 Ft-ot,
Bazitán pedig 6.030 Ft-ot ajánlottak fel a Testvérek. Köszönjük szépen
az adományokat!
A mai nap 17 órától a Szent Mónika közösség tagjai találkoznak a
kápolnában, az esti szentmise után pedig a zenebarátokat várjuk a
vasárnap esti muzsika rendezvényünkre.
Az ünnepek miatt a héten nem lesz hivatali szolgálat a Plébánia Hivatalban. Sürgős esetben üzenet hagyható a plébánia hangpostáján,
illetve emailes üzenet is küldhető. A rendkívüli helyzetre való tekintettel kérjük a Testvérek megértését!
Október 30-án, kedden az esti szentmise után szentségimádásra és
közbenjáró imádságra várjuk a Testvéreket.
November 1-jén, csütörtökön lesz Mindszentek ünnepe. Ne feledjük, hogy ezen a napon szentmiselátogatási kötelezettségünk van. A
plébániatemplomban reggel 7 órakor és este 6 órakor vannak szentmisék. Az esti szentmise után az altemplomban elvégezzük a szertartást
meghaltakért. 10 órakor e napon nincs szentmise, de az ünnepre érvényes már a szerda esti szentmise is. Bazitán e napon 8.30 órakor van
szentmise. Mindenszentek és halottak napján szentmisék előtt és alatt
is lesz gyóntatás.

