hogy ezt az alkalmat is vegyék igénybe. Továbbra is nagyon fontos az elővigyázatosság, így aki betegnek érzi magát, önmaga és mások védelmében érezze
lelkiismereti kötelességének, hogy nem megy közösségbe, azon a vasárnapon
mentesül a szentmise látogatási kötelezettség alól.
A Zala Megyei Szent Rafael Kórház vezetősége elrendelte, hogy a kórház területén csak egészségügyi okokból lehet tartózkodni, ezért sem szentmise sem
más imaalkalmak a járványügyi helyzet megoldásáig nem tarthatók a kórház
területén.
A plébániai Karitász csoportunk nagyböjti adománygyűjtése elkezdődött. A
Testvérek tartós élelmiszer és pénzadomány felajánlásával segíthetik a plébániánk területén élő rászoruló családokat, amelyeket még az ünnep előtt eljuttatunk hozzájuk. Minden adományt a templomba lehet leadni, melyeket előre
is hálásan köszönünk!
Az otthonukhoz kötött időseket és betegeket is meglátogatjuk a nagyböjt
folyamán. Kérjük, hogy jelentsék be őket a plébánia hivatalban! Kérjük, hogy
külön szíveskedjenek azt is jelezni, ha a betegek szentségét is kérik!
Szeretettel hirdetjük, hogy mivel elmarad a városi március 15-i megemlékezés, a kedves Testvérek plébániánk honlapján meg tudják hallgatni március 15i emlékműsorunkat, amelyet ifjú önkénteseink előadásában hallhatnak. Ünnepi Szívhang adásunkkal méltó módon emlékezünk 1848 hőseire.
Március 21-én, szombaton elmarad az Eucharisztia Iskolája programsorozat, ezért azon a napon reggel 7 órakor lesz szentmise. Következő alkalom –
előreláthatólag – április 25-én lesz.
A jövő vasárnapra tervezett, Apák napjához kapcsolódó férfi zarándoklat,
valamint a május 1-jei egyházmegyei zarándoklat is elmarad. Kérjük, hogy elfogadva a rendkívüli helyzetet, egyéni imádságainkkal kérjük Isten áldását az
édesapákra, valamint Egyházmegyénkre!
Nagyböjti lelkigyakorlatra hívjuk a kedves Testvéreket a Mária Magdolna
templomba április 2-án, 3-án, és 4-én. Mindegyik nap a 18 órakor kezdődő
lelkigyakorlatos szentmisét és az elmélkedést Varga László kaposvári megyéspüspök vezeti. Minden szentmise előtt gyóntatás, pénteken 17. 15-től keresztút lesz.
Tájékoztatót jelentettünk meg honlapunkon és a faliújságon a rendkívüli
helyzettel kapcsolatban. Érintve a liturgikus alkalmakat, szentségi életet, plébániai ügyintézést és egy-két hétköznapi ügyintézéssel kapcsolatos dolgot.
Kérjük, folyamatosan informálódjanak és figyeljünk oda egymásra!
SŰZ 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: 9-12 óra; kedd: 10-12; 14-16 óra; szerda: 10-12; 14-17
óra; csütörtök: 10-12; 14-17 óra; péntek: 10-12 óra vagy telefonos egyeztetéssel

Plébániai Hírlevél
2020. március 15.
Nagyböjt 3. vasárnapja

Az édesapák, mint napjaink nemzeti hősei
Március idusán megemlékezünk
azokról az eseményekről, amelyek
társadalmi változások garmadáját
indították el szerte Európában és
benne drága, magyar hazánkban is.
Mindenféle megítélése van a ’48-as
eseményeknek, de mivel katolikus
keresztény hitünkkel együtt egy
nemzet gyermekei is vagyunk,
ezért önazonosságunk meghatározásakor fontos, hogy sajátunknak
érezzünk honfitársaink legnemesebb eszméit, lettlégyen azok jelen
korunkban
megfogalmazottak,
vagy immáron akár 172 évesek.
De mindez puszta ideológia maradna, hogyha nem látnánk mögöttük emberi döntéseket, konkrét
élethelyzeteket, személyek és közösségek különféle helyzeteit.
Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy méltán lehetünk büszkék
eleink egy-egy korszakban való helytállására, megfogalmazott értékek képviseletére. Őróluk megemlékezni ezért nem teher, nem nyűg, hogy már
megint minek ez a felhajtás, nem úgy tekintjük, mint a gazdasági teljesítménynövelés gátját, hanem felidézve a márciusi ifjak példáját, lelkesítenek
bennünket, hogy hazánkért, népünkért mi is hozzunk áldozatokat.
Szívesen beszélünk arról, hogy mi nem csupán egy csoportosulás, nem
egy érdektársulás vagyunk, hanem honfitársak, egy közös nemzetnek tagjai. De ahhoz, hogy ne csak a múltba révedve éljünk, fontos, hogy felismer-

jük: az akkori emberek sem voltak semmivel sem különlegesebbek, mint a
maiak, de volt bennük valami. Valami, amit talán ma esetleg kurázsinak
nevezünk, vagyis vakmerő bátorság, lelki erő, rendíthetetlen elszántság és
tettrekészség egy olyan helyzetben, aminek végkifejlete még ismeretlen.
A mai, jó édesapák is ilyenek! Gyermekeik példaként tekinthetnek rájuk.
Márpedig a mai fiataloknak ilyen valós példaképek kellenek! Megtanulva
tőlük, hogy szembe kell tudnunk nézni gonddal, bajjal, betegséggel, nehézséggel. Nem elfutni előle, hanem megoldásokat keresni és a célért küzdeni. Szent József legyen az édesapák közbenjárója és segítője, hogy a következő nemzedék hétköznapi hősöket láthasson bennük!

Erdő Péter bíboros imádsága járvány idején
Mindenható Urunk, atyáink Istene!
Hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség
életét. Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és képesek vagyunk arra, hogy világunkról és önmagunkról új
és új felismerésekre jussunk.
Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért és azért, hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De
mindennél inkább köszönjük neked, hogy örök életre hívtál meg minket, és
Krisztus Urunk megváltó halála és feltámadása által utat nyitottál nekünk
az örök boldogságra.
Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy
végül is mindig a te kezedben van az életünk.
Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét! Adj a társadalmak vezetőinek éleslátást,
hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének,
segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy
munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a
hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és
testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez.

Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövettünk!
Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz nekünk!
Boldogságos Szűz Mária, Betegek Gyógyítója, könyörögj értünk! Ámen.
Anyakönyvi hírek
Keresztelő
Takács Hanna: 2020. március 8.
Isten hozta közösségünk új tagját!
Temetés
Ombódi Ferencné Hóbor Ilona:2020. március 11.
Háry Zoltán: 2020. március 13.
Nyugodjanak békében!
INFORMÁCIÓK A HÉTRE
Március 16, hétfő, 7óra: + Szülők, nagyszülők
Március 17, kedd,
8 óra: Huber Jánosné Homor Terézia temetési szentmiséje
18 óra: + Rezső és Piroska szülők, Cecília és Zsuzsanna keresztszülők
Március 18, szerda, 18 óra: + Sándor és Ilona
Március 19, csütörtök, Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese, 18
óra: + Édesapa, nagyapa
Március 20, péntek,
12 óra: Balogh Jolán temetési szentmiséje
18 óra: + Édesapa és + keresztanya
Március 21, szombat, 7 óra: + Férj, édesapa, nagyapa (Az Eucharisztia Iskolája elhalasztva! Ezért a szentmisét reggel tartjuk.)
Március 22, Nagyböjt 4. vasárnapja
7 óra: + Nagyszülők, + Ella
8.30 óra (Bazita): + Szabó József
10 óra: Élő Péter
18 óra: + Mária édesanya (+15. évf.)
Hirdetjük a kedves Testvéreknek, hogy a korona vírus nagyarányú elterjedése elleni védekezés miatt a hatóságok 100 fő fölötti beltéri rendezvények
tilalmát rendelték el az országban. Ez (egyelőre) nem vonatkozik a szentmisék
megtartására, azonban azt a javasolják, hogy a nagyobb templomokban lehetőleg tartsanak gyakrabban, de kisebb közösségeknek szentmisét. Ennek megfelelően jövő vasárnaptól kezdődően a nagyböjt vasárnapjain plébániatemplomunkban 11.30-kor is mutatunk be szentmisét. Kérjük a kedves Testvéreket,

