A koronavírus járvány nagy mértékű elterjedésének megelőzése miatt a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia rendelkezése szerint a mai vasárnaptól szünetelnek a nyilvános szentmisék Magyarországon. Továbbra is lesz szentmise
bemutatás a templomainkban, de elfogadva a helyzet súlyosságát és elöljáróink
döntését, tájékoztatunk mindenkit, hogy március 21-e estétől:
- a szentmiséket a hívek részvétele nélkül mutatjuk be!
- A szentmiséket a kért szándékokra így is felajánljuk!
- Mindazok, akik előre írattak fel szentmise- és imaszándékokat, és úgy szeretnék, hogy ezeket olyankor mutassuk be, amikor részt tudnak venni szentmisén,
kérjük, telefonon jelezzék (92/320-626), hogy még idejében átütemezhessük
egy későbbi időpontra. Az év második felében – reményeink szerint – majd zavartalan körülmények között lesz lehetőségünk együtt ünnepelni a szentmisét!
- Vasárnaponként igyekszünk az interneten keresztül is 1-1 szentmisét közvetíteni. Honlapunkon lesz elérhető a szentmise hanganyaga.
- A szentgyónás kapcsán tájékoztatásul közöljük, hogy azt telefonon vagy online
nem lehet végezni, hanem helyette a tökéletes bánat felindítása kell.
Amennyiben nem lesz teljes kijárási tilalom, a nagyböjti szentgyónások elvégzési
lehetőségéről tájékoztatást adunk majd.
- A temetéseket próbáljuk a legszűkebb családi körben rendezni, így is nagyon
méltó és meghitt módon tudunk búcsúzni elhunyt szeretteinktől. Ehhez kapcsolódó minden ügyintézés szintén telefonon keresztül történik.
- Azokat az imaalkalmakat, amelyek eddig közösségben végeztünk, most kérjük,
hogy ne hagyják abba, hanem odahaza, egyedül vagy családi körben végezzék!
Értesítjük a kedves Testvéreket, hogy a Plébánia hivatalban a személyes ügyfélfogadás szünetel. Ügyintézés telefonon (320-626), vagy e-mailen
(zeg3@martinus.hu) történik. Megértésüket köszönjük!
Plébániánk eddig meghirdetett programjai május 1-ig biztosan elmaradnak.
Ismételten felkínáljuk az idősebb generáció tagjainak, hogy szívesen elmegyünk helyettük bevásárolni! Kérjük, igényüket jelezzék felénk a plébánia telefonján!
A karitász gyűjtésre szánt adományukat most a templomban kihelyezett perselybe nem tudják bedobni. De az erre a célra szánt összeget átutalhatják, vagy
csekken befizethetik „Karitász adomány” címmel!
Szentmise közvetítést és minden hirdetményt megtalálnak honlapunkon, kérjük, folyamatosan tájékozódjanak és segítsék egymást, hogy Krisztus evangéliuma mindenkihez elérjen!
Hallgassák plébániánk Szívhang című, értéket közvetítő műsorait is!
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: 9-12 óra; kedd: 9-12 óra; szerda: 15-17 óra; csütörtök: 9-12 óra; péntek: 15-17
óra vagy telefonos egyeztetéssel

Plébániai Hírlevél
2020. március 22.
Nagyböjt 4. vasárnapja

A templomban most mintha a falnak beszélnék

Nem is mertem volna soha gondolni arra, hogy elkövetkezik az az időszak,
amikor vasárnap csúcsidőben nem tolongnak autók a templom mellett parkolót keresve. És ennek a jelenségnek oka most talán nem is én vagyok, hanem valami láthatatlan, megfoghatatlan, valami, amitől némelyek félnek,
mások fittyet hánynak rá, valami, amivel szemben óriási óvintézkedéseket
kellett bevezetni, noha csak olyan pici, hogy mikroszkóppal vizsgálható. Szóval ez a valami teljesen felforgatott mindent.
És jöttek sorra a szabályozások, amelyeket be kell tartani. Eleinte csak a
gyakori kézmosásra ösztönöztek, majd már a megmosott kézzel sem volt
ildomos kezet fogni, mert pár perc múlva kézbe áldoztunk. Szenteltvíz már
két hete nincsen, mert most inkább betegség forrása lehetne, mintsem rituális tisztálkodás szimbóluma.
Végül most még egy újabb lépés, hogy kérik, úgy mutassunk be szentmisét, hogy a hívek ne vegyen rajta részt, inkább otthonról kövessék, vagy valahogyan más módon szenteljék meg a vasárnapot.

Hívekben is, papban is valahogy hiányérzet keletkezik. Érdekes, hogy mi
minden kezd el hiányozni: A reggeli harangszó, ami eddig esetleg egyeseket
zavart a vasárnapi hosszan alvásban, most kimarad. A misekezdő harangozás
is furcsa időpontokban hallatszik, de most nem hívogat, csak jelzi, hogy akkor
kezdődik a szentmise. Nincs mise előtti rózsafüzér, sem halk beszélgetés moraja. Hiányzik, hogy most prédikáció alatt senki nem köhög, vagy fúj orrot,
kisbaba sem rikkant, nyöszörög és nem is kacarászik, fiatal szülők nem surrannak az elszaladt kisgyermek után, nem nyílik és csukódik a gyóntatószék
ajtaja, a mellettünk ülő néni sem bont hosszú perceken keresztül Negrot,
sem az elalvó hittanos nem dől a szülő vállára. Hiányzik, hogy most nem kell
még gyorsan a kápolnából behozni pótszéket, sem a minisztránsnak ülőpárnát a lépcsőre. Hiányzik a minisztránsok huncut játéka a kis keresztjükkel,
vagy a liturgikus színű skapuláréval, amely vicces dolgokat csak a hívek látnak
és mise után kacarászva mesélnek. És talán hiányzik a pap néha hosszú, máskor csak unalmas beszéde. Hiányzik, hogy prédikáció közben lássam a reakciókat, nincs sem mosolygó, sem töprengő, sem tekergő, sem álmos, sem
alvó arc, amely nekem is jelzés. Készülhetek most akármivel is, nehezen fogom tudni elmondani, mert most tényleg, mintha a falnak beszélnék. Hiányzik az orgona gyönyörű játéka, vagy a kántor hangja. Hiányzik a mise közbeni
találós kérdés: vajon ma ki fog olvasni? Hiányzik az, hogy jó időben még mise
után a templom előtt nem beszélgetnek a felnőttek, gyerekek nem futkosnak a templom körül. És miután mindenki hazapárolgott nem csippan a riasztó, nem kattan a sekrestyés kulcsa a zárban, nincs búcsúzóul „Isten áldjon!”
Mert mindez most nincsen. És azonnal hiányzik! Nem csak hetek múlva,
nem majd valamikor, hanem most.
De aztán eszembe jut, hogy mennyi paptársam van, akik nem csak ez idő
tájt miséznek „sine populo”, vagyis hívek nélkül. Nem is olyan régen hunyt el
Dorfinger Gábor atya, akivel még Szombathelyi időszakomban ismerkedhettem meg. Ő volt az, aki elmesélte, hogy bizony éveken keresztül, nap, mint
nap úgy mutatott be misét, hogy még véletlenül sem nyitották rá a
szarvaskendi templom ajtaját. Vagy éppen szülőfalumban, ha van is hétköznap egyszer szentmise, azon is csak páran vannak. És még sok helyen van
ugyanez. De a paptársaim akkor is miséznek, ha csak maguk vannak. Olyankor senkinek fel se tűnt, most egyesek nem hajlandók elfogadni, hogy nem
szabad!
Szinte várom már azt, amikor majd újra szabad lesz, hogy miként töltjük
meg újra a templomainkat, miként bizonyul újra kevésnek a parkoló, várom,
hogy jöjjenek panaszkodni arra, hogy zavarja az áhítatot a kisgyerek, a mási-

kat meg a Negro papír zörgése. Várom, hogy mikor kacsinthatunk össze, ha
az orgonán félrenyomnak egy billentyűt, vagy fals hangon éneklek és még a
botfülű is észreveszi. Várom a csetlő-botló minisztránst. És várom a különféle
közösségi alkalmak szervezési nyűgjeit. Bárcsak azon kellene aggódnom,
hogy vajon elég lesz-e a szentostya, vagy miként lehetne még több helyen
áldoztatni, mint most azon, hogy hogyan is oldjuk meg a betegek ellátását!
Mert átértékelünk mindent és hirtelen jobbnak tűnik egy botladozó, hibákkal és problémákkal küzdő közösség, mint egy kongó templom, mint a
nyáj nélküli pásztor lét.
Az vágyik igazán a közösséggel lenni, aki most elviseli, hogy egy ideig távol
kell lenni. Tegyünk meg mindent azért, hogy mielőbb túl legyünk a járványon, templomaink megteljenek és én se csak a falnak beszéljek!
Anyakönyvi hírek
Keresztelés:
Gothárd Szófia: 2020. március 15.
Isten hozta közösségünk új tagját!
Temetés:
Huber Jánosné Homor Terézia: 2020. március 17.
Rózsás Jenőné Kovács Ilona: 2020. március 19.
Balogh Jolán.2020. március 20.
Nyugodjanak békében!
INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje:
Március 23, hétfő: + János atya
Március 24, kedd: + Zoltán
Március 25, szerda, Urunk születésének hírüladása (Gyümölcsoltó Boldogasszony): Irén és József
Március 26, csütörtök: + Szülők, testvérek
Március 27, péntek: + Jenő férj, édesapa, nagyapa
Március 28, szombat: + József és Magdolna szülők, nagyszülők
Március 29, Nagyböjt 5. vasárnapja
+ Márta és Frigyes szülők
Bazita: + László György és + László István és Baranyai szülők
+ Balázs
+ Károly szülő, nagyszülő (+1. évf.) és + szülei

