Január 4, péntek, 18 óra: Mariann és Ilona unokák és dédunokák
Január 5, szombat, 7 óra: Hálából a Szűzanyának
Január 6, Urunk megjelenése, Vízkereszt
7 óra: Hálából
8.30 óra (Bazita)
10 óra: + László férj, édesapa, nagyapa
18 óra: Péter sikeres műtétjéért
Ma a szentmisék után áldásban részesítjük a családokat.
Holnap délután 16 órakor kezdődik az év végi hálaadás, 23.30 órától pedig éjszakai imádságra várjuk közösségünk tagjait a kápolnába,
hogy az Úr jelenlétében zárhassuk le a régi esztendőt és kezdhessük
el az újat! Fél 12-től az olvasmányos imaórát imádkozzuk el, éjféltől
pedig csendes imádságra nyílik lehetőség fél 1-ig. A templomba az
oldalajtón keresztül lehet majd bejutni.
Január 1-jén, Mária istenanyaságát ünnepeljük, amely napon
szentmise-látogatási kötelezettségünk van. Reggel 7 órakor nem lesz
szentmise, csak 10 órakor és 18 órakor. Bazitán 8.30 órakor lesz ünnepi szentmise.
A héten lesz elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat. Csütörtökön 17 órától imaóra a lelkipásztorokért és papi hivatásokért, majd 18
órától szentmise, pénteken 17 órától szentségimádás, majd szentmise, szombaton pedig reggel 6 órától a fatimai rózsafüzért imádkozzuk
el.
Január 6-án, vasárnap, az Úr megjelenésének, Vízkeresztnek ünnepe lesz. Ez a nap – ha nem vasárnapra esne, akkor is - parancsolt ünnep.
Január a házáldások időszaka is. A hónap során szívesen meglátogatjuk otthonukban azokat, akik áldást szeretnének lakásukra kérni. A
házáldásra a plébánia hivatalban lehet feliratkozni.
A 2019-es plébániai falinaptár az újságos asztalról elvihető. A naptár előállítási költsége 1300 Ft.
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
idő: hétfő: 10-12 óra; kedd: 10-12 óra; szerda: 15-17 óra; csütörtök: 1012 óra; péntek: 15-17 óra vagy telefonos egyeztetéssel

Plébániai Hírlevél
2018. december 30.
Szent Család vasárnapja

Furcsa
írásjelekkel
megfogalmazott
cím,
ugye? Sokan ebből
semmit sem értünk.
Pedig, ha meghalljuk,
akár templomban, akár
odahaza,
hangversenyen, vagy iskolai ünnepségen, egyből értjük.
200 évvel ezelőtt,
egy osztrák településen,
Oberndorf-ban csendült
fel először a mára már
világszerte ismert karácsonyi ének, a Csendes
éj. Dallama elringat,
szövege próbál közelebb vinni az ünnep bensőséges tartalmához.
De, vajon tényleg csendes volt az az éj?
Nálamnál sokkal jobban bele tudnak gondolni azok, akik manapság
neveznek be a „Szent Család Projekt”-be, akik napjainkban vállalnak
gyermeket, akik a gyermeknevelés rögös útján az első lépéseket teszik. Mert hogyan is nézhet ki egy éjszaka akkor, amikor újszülött érkezik meg valahová? Fantázia beindul… Már az első pillanatban gye-

reksírás. Sokszor szűnni nem akaró bömbölés, amelyet az édesanya
csodás mozdulattal tud egy időre halk cuppogássá tompítani. Miután
úgy gondolná az ifjú pár, hogy a probléma kiküszöbölve, éhség csillapítva, hidegzuhanyként jöhet, hogy akkor jelentkezik a hasfájás. Megint szűnni nem akaró sírás kíséretében, éjszakai homályban fel-alá
sétálás a lakásban. És valahogy sikerül! Néhány kilométer ringató sétálás után a pár négyzetméternyi szobában, egész napi lótás-futás
után úgy néz ki, hogy sikerült elaltatni a picit. Megpróbálják letenni.
És… megébred. A sötétben fél. Ismét sír, torkaszakadtából. Kezdődik
elölről. Tej, büfi, ringatás, elalvás. De ez utóbbi még mindig nem a
szülőknek. A pici halkan szuszog. Apuka kómásan súgja oda anyukának, hogy „elaludt?” Válasz nem jön, nehogy a pozitív jelzés hirtelen
megsemmisítse az idilli helyzetet. De letenni már nem meri. Megelégszik a szülő azzal, hogy inkább sétálgat, de legalább csend van, és már
csak a füle cseng a hangos sírástól. Pár perc gondviselésszerű pillanat
után, mivel a biológia dolgozik, a baba felsír.
Pelenka csere! A mozdulatok már-már rutinosak. A szülők azon
kapják magukat, hogy sem villanyt nem kell már ehhez kapcsolni, sem
szemeket nem kell kinyitni. Láthatatlanul is látványos az eredmény.
Miután az utolsó patent is a helyére csatolódott, jelez a baba, hogy
letelt a kb. 3 óra, most már enne egy picit… Könnyű neki, hiszen valahogy úgy működik abban a korban, hogy alvás közben is kajálhat.
Cuppogva szívja az anyatejet, pisze orrán hangosan szuszog és szinte
köbméterszám nyeli a levegőt, aminek tudvalevőleg sírás lesz a vége.
Ennyit a csendes éjről. És ez csak egy este. Ehhez képest mondjuk a
rorate időszak álomutazásnak tűnhet.
Mindezekből úgy érzem, idillinek látjuk a családokat, a Szent Családot is, pedig már az első időszak is kőkemény küzdelem. Azonban az
elmondható minden idealizálás nélkül, hogy a ház, ahol csecsemő,
gyermek van, ott az éjszaka, ha nem is csendes, de szent és boldog.
Szent, mert minden kisgyermekben megpillantható az Isten és elképzelhető bennük az ártatlan ember. Boldog, mert bennük megvalósul a
Szentírás üzenete, miszerint „az élet megjelent”/1Jn 1,3/.

Imádkozzunk családjainkért!
Szent József, légy házunk ura,
kis családunk pártfogója.
Egyetértés, hű szeretet
egyesítse szíveinket.
Az ég felé mutass utat,
gyámolítsd az ellankadtat.
Küzdelmünkben légy vezérünk,
erényekben példaképünk.
Átadjuk e ház kulcsait,
oltalmazd és védd lakóit.
Zárd ki mindazt, ami káros,
ami üdvünkre hátrányos.
Engedd be az Isten-áldást,
minden jóban gyarapodást.
Ajánlj minket Jézusodnak
és szeplőtlen Szűz Arádnak,
hogy családunk kicsiny háza
Názáretnek legyen mása. Ámen.
Anyakönyvi hírek
Keresztelés
Vigh Olívia: 2018. december 29.
Isten hozta közösségünk új tagját!
INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje:
December 31, hétfő, Szent I. Szilveszter pápa, 16 óra: A Plébánia
híveiért
Január 1, kedd, Szűz Mária, Isten anyja
8.30 óra (Bazita)
10 óra: + Géza és Mária szülők és nagyszülők
18 óra: + Margit szülő, nagyszülő, dédszülő
Január 2, szerda, Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely,
püspökök és egyháztanítók, 18 óra: + Németh László
Január 3, csütörtök, Jézus szent neve, 18 óra: + Füredi Imréné

