Április 3, péntek: + Dezső férj, édesapa, nagyapa (+1évf.)
Április 4, szombat: + László édesapa
Április 5, Urunk szenvedésének vasárnapja- Virágvasárnap
+ Rozália és Gergely szülők
Bazita: + László György és + László István és Baranyai szülők
+ Julianna és Sándor szülők
+ Szülők, nagyszülők
A mai napon Anyaszentegyházunkban a perselyadományokat a szentföldi keresztények megsegítésére gyűjtötte volna. Mivel nincs most lehetőségünk perselyadományok gyűjtésére, ezért arra kérjük, hogy lelki gazdagságunkból, kegyelmi kincsestárunkból osszunk meg azokkal, akik rászorulnak. Kérem, hogy
plébániánk területén ma minden katolikus imádkozzon a szentföldi keresztényekért is!
A koronavírus járvány miatt a Plébániára megrendelt kiadványok (Új ember,
Keresztény élet, Adoremus) terjesztését a kiadók tekintettel arra, hogy zárva
vannak a templomok átmenetileg leállították. A járvány elmúltával azok ismét
automatikusan postázásra kerülnek, azaz újra a sekrestyében, a szokott módon
átvehetők lesznek. Az átmeneti időben nem kell kifizetni az előfizetési díjat. Aki
már korábban rendezte erre az időszakra is, természetesen beszámítjuk a későbbiekben. Ha a járvány elmúlásáig is igényt tartanának az olvasnivalóra, akkor
azt egyéni előfizetőként kell megrendelniük a kiadónál.
Plébániánk magazinjának, az Örömhírnek soron következő száma is - rendhagyó módon - nem jelenik meg nyomtatott formában, csak elektronikusan. Igyekszünk minél többekhez eljuttatni, így a Hírlevelekhez hasonlóan elektronikusan
is postázzuk, valamint megtalálható honlapunkon is az Aktuális/Örömhír menüpont alatt.
Szentmisék nyilvános bemutatása továbbra is szünetel hazánkban, de egyre
több helyen lehet találni szentmise közvetítést. Duna Televízió minden vasárnap
9 órától, Apostol TV hétfőtől szombatig 8 és 17 órakor, vasárnap 10 és 17 órakor, Magyar Katolikus Rádió minden hétköznap reggel 7 órakor, vasárnap délelőtt 10 órakor sugároz szentmisét. Bővebb információ a következő címen található:
https://www.magyarkurir.hu/hirek/hol-es-mikor-kovetheto-elo-szentmisekozvetites-osszegyujtottuk-lehetosegeket
Figyelmükbe ajánljuk továbbá templomunkban bemutatott vasárnapi szentmisék hanganyagát, amely honlapunkról elérhető.
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 29.
Nagyböjt 5. vasárnapja
Maradj otthon! – Jézussal másokért

Ez a hét abból a szempontból egy kicsit szerencsésebb volt, hogy a kedvezőtlen időjárás nem csalogatta ki olyan intenzitással az embereket, mint az
elmúlt hetek szikrázó napsütése. Sokan el se hitték igazán, hogy lehet abból
bárkinek bármi baja, ha kimerészkedik, megmártózni egy kicsi a tavaszi természetben. Most, hogy újra visszaköszönt a tél, mindenki átgondolta, hogy
kibújjon-e barlangjából. De, láss csodát, egyszer csak egy mini hóember is
valahogy lepottyant az égből, mert délutánra a templomdomb aljában ott
integetett a hófehér idegen! Mindeközben Györffy Pál, az Országos Mentőszolgálat „arca” nem győzte elégszer elmondani, hogy mindenki azzal teheti
a legtöbbet a vírus terjedésének meggátolása érdekében, ha otthon marad.
Aztán egyre-másra szaporodtak a feliratok, üzenetek óriás plakátokon, újságban, a média különböző felületein, hogy „MARADJ OTTHON!”
Nehéz nekünk megálljt parancsolni, mert nem ehhez vagyunk szokva. A
fiatalok azt hallják az év normális részében szülőtől, pedagógustól, hogy „ne
peshedj már annyit a szobádban, mozdulj ki egy kicsit!” vagy „szögletesre
ülöd a fenekedet a TV/számítógép/x-boksz/playstation stb. előtt, inkább
játssz már valamit odakint!” Némelyeknek nem kell ennyi bíztatás, őket meg
fékezték, mert jó-jó odakint vannak, de sokszor majd’ a nyakukat szegik úgy
ugrálnak, szaltóznak, bicikliznek, deszkáznak, koriznak.
Mi, felnőttek meg beleálltunk egy olyan mókuskerékbe, amiből - úgy nézett ki – , hogy lassan már a nyári szabadságolás alatt sem volt kiszállás, csak

tapostuk, hajtottuk, mert kell a pénz a gyerek taníttatására, meg az új autó,
meg a szép ruha, meg a lakásfelújítás…
És most valami értelmezhetetlen betűkódnak tűnt a rövid üzenet: „Maradj otthon!” Eddig a gyermek hiába kérte, „édesapám ne menjen ma a dolgozóba, maradjon itthon!”, az apát hajtotta, űzte valami, amit úgy hívunk,
„munka, tisztség, hivatal”. Ha feleség kérte a férjet, akkor belül olyasmi szólalt meg, hogy szolgálat, kötelesség, csekk befizetés, adósságtörlesztés.
Ám eljött egy olyan időszak, amikor egyeseknek a főnöke mondta: „Maradj otthon!”, másnak az ösztön, a félelem parancsolata ugyanezt, az idősebbekre a fiatalok féltése kényszerítette rá a „szobanövény létet”.
Hónap utolsó vasárnapja lévén ilyenkor különösen is szoktuk hívni a tíz
órakor kezdődő szentmisére a fiatalokat, kisgyermekes családokat, hogy rájuk hangolva ünnepeljük a szentmisét. Mára ez nem történt meg. Hóvégi
vasárnapon, este a Szent Mónika imacsoport ül össze közös imára, hogy keresztény édesanyák imádkozzanak gyermekeikért. De ezt is külön-külön teszik most. Halmozódnak az új impulzusok: mára virradóan még óraátállítás is
elérkezett! (De ma nem kell izgulni azon, hogy emiatt késik el bárki is a miséről). Mindenki inkább otthon maradt. Azért, hogy hamarosan, ha Isten is engedi, akkor majd jöhessünk. Most maradnak, hogy akkor majd mozdulhassanak.
A Szentírásban találtam olyan helyeket, amiben az otthonmaradás lelki
oldalát alapozhatjuk meg: Izajás próféta egy olyan korszakban volt Isten embere, amikor a nép életében felvetődött annak lehetősége, hogy végleg elveszik, vagy csodásan megmenekül. Ő így ír: „Menj be kamrádba, én népem, s
zárd magadra az ajtót! Rejtőzz el egy rövid időre, míg el nem múlik a harag.”
/Iz 26,20/
Az újszövetségben éppen a mai evangéliumból egy részlet illik ide: „Mária azonban otthon maradt” /Jn 11,20/ Pedig Ő is siratta testvérét Lázárt. De
várta, hogy majd eljön Jézus. Kivárta, hogy hatalma majd megmutatkozzon.
Harmadik példa pedig legyen az, amelyet Jézus a Getszemáni kertben
mondott övéinek: „Maradjatok itt és virrasszatok velem” /Mk 14,34/. Vagyis
ebben már benne van az is, hogy az „itt maradásban” is Vele vagyunk, mert
Ő velünk van. Ezért, aki most otthon marad, kell, hogy lelki növekedésében
felismerje az Úrral való együttlét lehetőségét is.
A fizikai távolság eredményezzen egy lelki egységet, ahogyan Szent
Atanáz tanítja húsvétról: „Lélekben mindenkit mindenütt összeköt, és most
lehetővé teszi, hogy közösen imádkozzunk, és együttesen adjunk hálát, hiszen
így kell megülni az ünnepet. Ez az ő jóságának csodája: összegyűjti erre az

ünnepre a távollevőket, s akik talán testben egymástól távol voltak, azokat a
hit egységében testvérként fűzi össze.” Maradjunk otthon!
Lackfi János átirata “Az utolsó ítélet” példabeszédéből (Mt 25, 31-40):
Magányos voltam, és videóchat-en hívtatok.
Elfogyott az ennivalóm, hoztatok, és letettétek az ajtóm elé.
Járvány idején veszélyeztetett voltam, és nem látogattatok meg,
én meg dühös voltam, hiába, hogy miattam teszitek.
Forrásaim kiapadtak, és azonnali utalással pénzt küldtetek.
Nem volt munkám, és távmunkát adtatok.
Nem volt gyógyszerem, és kiváltottátok.
Nem volt jókedvem, és az erkélyre kiállva énekeltetek,
váltakozó hamissággal, de aranyos kedéllyel.
Nem voltam humoromnál, és mémeket küldtetek.
Magamba zuhantam, és kedvet csináltatok az olvasáshoz.
Elszáradtam, és a múltbanéző posztjaitok nyomán
levettem a polcról a régi albumokat, befotóztam párat,
aztán csak túráztattam, túráztattam az emlékezetemet.
Süvítő csend lett bennem, de zenéket javasoltatok,
én meg fürdöttem a jobbnál jobb koncertekben.
Nem tudtam kimozdulni, de feldobáltátok régi utazós képeiteket,
s én fejben utaztam.
„Amit eggyel is tettetek e kicsinyek közül,énvelem tettétek.”
Anyakönyvi hírek
Keresztelés
Pázmándi Milán: 2020. március 22.
Isten hozta közösségünk új tagját!
Temetés:
Vári Tibor: 2020. március 24.
Szőke Lászlóné Füzi Irén: 2020. március 25.
Nyugodjanak békében!
INFORMÁCIÓK A HÉTRE
Március 30, hétfő: + Miklós és élő gyermekei
Március 31, kedd: + Nagyszülők, + szülők, + Aranka
Április 1, szerda: + István férj, édesapa és élő felesége Margit, + nagyszülők,
+ fiúk: József
Április 2, csütörtök: + János és Tamás

