Persely adományaikat szentmise közben ne vegyék a kezükbe! Hanem a
templomnak szánt összeget a templomból kifelé menet dobhatják a gyűjtőbe.
A szentmisén vagy litánián, szentségimádáson kívül egyéb, nagyobb létszámú rendezvényt továbbra sem szervez plébániánk. Az esküvőket, keresztelőket későbbi időpontra kell átszervezni. Temetéseknél továbbra is a szabadtéri ravatalozót részesítsük előnyben. Gyóntatás szabad téren, 1,5 m
távolság megtartásával lehetséges.
Továbbra is be kell tartani az országos, illetve önkormányzati rendelkezéseket, amelyeket folyamatosan figyelemmel kísérünk és az aktuális helyzetnek megfelelően a fent kiadott rendelkezéseket változtatjuk.
Kiemelten fontos saját magunk és mások egészségének megőrzése érdekében annak betartása, hogy aki betegnek érzi magát, semmiképpen ne
vegyen részt nyilvános szentmisén, vagy egyéb liturgikus alkalmakon! Legyünk felelősséggel egymásért!
A jelenlegi járványügyi helyzetben nyilvános szentmisék lehetősége miatt
fontos templomunk takarítása. Kérjük, hogy az állandó, idősebb takarítók
mentesítése érdekében fiatalabb korosztályból segítsék a templom fertőtlenítését, amelyre minden szombaton 17 órától kerül sor. Ha többen vagyunk,
hamar végzünk…
Május hónapban minden este, a szentmisét követően litániát imádkozunk, amely a templom előtti térre is ki van hangosítva.
A héten fatimai engesztelő est lesz. Fatimai rózsafüzért odahaza imádkozzuk el! 17 órától csendes szentségimádás lesz, 18 órakor szentmise, majd
azt követően Mária-köszöntő. Körmenetet nem tartunk! Külön kérjük, hogy
65 év felettiek otthonról kapcsolódjanak be az imádságos alkalmakba!
Elkészült Plébániánk kiadványának, az Örömhírnek legújabb száma, amelyet a járványhelyzet miatt nem jelentetünk meg nyomtatott formában, de
honlapunkon elérhető. Ugyanígy megtekinthető honlapunkon a Martinus
újság aktuális, májusi példánya is.
Második félévre, azaz augusztustól decemberig terjedő időszakra szentmise szándékok előjegyzésére van lehetőség május 18-tól, hétfőtől 8-16 óra
között telefonon.
Tájékoztatjuk a Testvéreket, hogy a tavaszi-nyári bérmálások az egész
egyházmegyében elmaradnak. A bérmálás őszi időpontjáról később adunk
tájékoztatást.
Altemplomunk a hétköznapi szentmisék idején, illetve vasárnap 7-19 óráig tart nyitva.
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Borul, vagy épül minden?
Nem mondom, hogy „pedig már kezdtünk egész jól belerázódni”, de
azért meg mégis, valami ehhez hasonló volt… Megszokni nem akartuk, de
el tudtam fogadni, hogy most ez van és azon agyaltam, hogy miként kell
alkalmazkodni a kialakult helyzethez, miként lehet a legtöbbet és a legjobbat kihozni belőle, mit kell tennem papként és mit kell ilyenkor plébániai közösségként tennünk. És pár hét után most úgy látszik, tervezhetjük
az újrakezdés mikéntjét.
Milyen érdekesen vagyunk kitalálva: amikor minden rendjén, a normális kerékvágásban ment, akkor hirtelen váltásnak, szinte érthetetlen és
megvalósíthatatlan lépésnek éltük meg, amikor egymás után jelentették
be a korlátozásokat. De aztán egy „kis” szervezés, napirend változtatás,
életmód átalakítása, stb. után egész jól ment. Most viszont kezd egyre
nagyobb katyvasz lenni, hogy akkor végül is mit oldottak fel, mi maradt

korlátozva, mikor mehetünk, hova mehetünk. Tulajdonképpen sokkal
egyszerűbbnek tűnik ehhez képest az, amit korábban olyan lehetetlennek
éltünk meg. A teljes korlátozás sokkal egyértelműbb, mint a részleges
szabályozás.
És igaz ez egyházi szabályozásra is: most aztán ember legyen majd a
talpán, aki egyből átlátja, hogy miként és hogyan is kell neki cselekednie:
mehet templomba, de inkább ne menjen, kenyérért csak 9 előtt, vagy 12
után mehet, de a 10-es misére elmehetünk, szájmaszk kötelező, de áldozni szabad, kesztyű kell, de kézbe áldozhatunk, ha valaki egereszegi, de
csácsban lakik, ám a ferencesekhez jár, akkor most melyik egyházi szabályozás vonatkozik rá…?
Szóval egyre kacifántosabb helyzetek adódhatnak. Na, persze, aki nem
kötözködni akar, az megtalálja a válaszokat is, de azért elméleti szinten
előfordulhatnak érdekes helyzetek.
És miközben olybá tűnik, hogy borul minden, azért meg igen is épül
minden. Reméljük, hogy nem csak külsőleg tud valami épülni, hanem
belső építkezés is van! A minap halottam, hogy a párizsi Notre Dame felújítási munkálatai újra indulhatnak. Bárcsak lenne egy olyan olvasata is
ennek a ténynek, hogy valami, ami mélyen hozzátartozik az emberhez,
önazonosságához, identitásához, az fokozatosan helyreállhat még akkor
is, ha sok minden inkább összezavarodni látszik.
Nekünk is van most egy kis „épülő Notre Dame-unk”! A bazitai egyházközség templomának tavaly megkezdett állagmegóvó, felújítási munkálatai folytatódnak. A hétvégén újabb munkába kezdtünk bele: ahol
kellett vakolatot vertünk le, máshol, ha elég volt, akkor csak a festékréteget csiszoltuk le. A szájmaszk most nem csak a Covid elleni védekezés
miatt volt rajtunk, hanem a szálló por ellen is védelmet biztosított.
Aki látott bennünket szorgoskodni, azt mondta, hogy borul össze a
templom, rombolunk, pusztítást végzünk. Ám, ha inkább egy folyamatot
látunk, építést, felújítást, rendbetételt, akkor ezek az első lépések inkább
valami nagy egésznek a kis részei. Ebből a szemszögből akkor már nem is
annyira borul össze minden, hanem épül, szépül, rendeződik (talán!)
minden.
Anyakönyvi hírek
Temetés
Koltai József: 2020. május 6.
Nyugodjék békében!

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje:
Május 11, hétfő, Boldog Salkaházi Sára szűz és vértanú, 7 óra: + Munkatársak
Május 12, kedd, Szent Néreusz és Szent Achilleusz vértanúk; Szent
Pongrác vértanú, 18 óra: + Szülők, nagyszülők
Május 13, szerda, A Fatimai Boldogságos Szűz Mária, 18 óra: Hálából; +
Ilona testvér
Május 14, csütörtök, 18 óra: + Antal férj édesapa és + hozzátartozók
Május 15, péntek, 18 óra: Hálából Szűzanyának
Május 16, szombat, Nepomuki Szent János áldozópap és vértanú, 7 óra:
+ Ferenc és Ilona szülők
Május 17, Húsvét 6. vasárnapja
+ Sándor édesapa
8.30 óra (Bazita): + Rozália édesanya, + Bea testvér
10 óra: + Szülők és testvérek
+ Férj édesapa, nagyapa, + András atya
Tájékoztatjuk a kedves Testvéreket, hogy a kijárási korlátozás enyhítése
után május 11-étől Plébániánkon, a többi zalaegerszegi plébániával egyeztetve a következő intézkedések lépnek életbe:
Szentmiséinket továbbra is a kért szándékokra ajánljuk fel, amely misék
időpontjai: vasárnap 8.30 (Bazita) és 10.00 (kertváros)(hívek nagy száma
esetén szabadtéri szentmise lesz). Hétfőtől a hétköznapi szentmisék a szokásos rend szerint kerülnek megtartásra.
Megyéspüspökünk rendelkezése alapján a hívek továbbra is felmentést
kapnak a vasár- és ünnepnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól.
Templomba belépéskor kézfertőtlenítés kötelező! Otthonról hozott is
használható, ez esetben nem kell sorba állni.
Szentmiséken, egyéb liturgikus alkalmakon a járványügyi rendelkezések
maximális betartásával vehetnek részt hívek. Azaz egymás között 1,5 méter
távolságot kell tartani (kivéve az egy háztartásban élők), szájmaszk viselése
szentmise alatt is kötelező, a lezárt sorokat üresen kell hagyni, a szenteltvíz
tartók továbbra is üresen maradnak, mindenki csak kézbe áldozhat, a békeköszöntésnél a kézfogás továbbra sem lehetséges. Áldozás előtt mindenki
köteles fertőtleníteni a kezét.
Kérjük a 65 évnél idősebb, krónikus betegségben szenvedő, beteg, ill.
gyengébb egészségű testvéreket, hogy továbbra is otthonról kapcsolódjanak
be a szentmisékbe.

