Szentmiséinket továbbra is a kért szándékokra ajánljuk fel, amely misék
időpontjai: vasárnap 8.30 (Bazita) és 10.00 (kertváros). Hívek nagy száma és
alkalmas időjárás esetén szabadtéri szentmise lesz. A hétköznapi szentmisék
a szokásos rend szerint kerülnek megtartásra.
Szentmiséken továbbra is be kell tartani a járványügyi előírásokat, azaz
egymás között 1,5 méter távolságot kell tartani, szájmaszk viselése kötelező,
mindenki csak kézbe áldozhat, 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.
Persely adományaikat szentmise közben ne vegyék a kezükbe! Hanem a
templomnak szánt összeget szentmise végén dobhatják a gyűjtőbe.
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.
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.
Altemplomunk a hétköznapi szentmisék idején, illetve vasárnap 7-19 óráig
tart nyitva.
Az Adoremus júniusi száma átvehető a sekrestyében.
Szeptember 22-ig kell rendelkeznünk az adófelajánlásról! Szeretettel kérjük a Testvéreket, ne feledkezzenek meg személyi jövedelemadójuk kétszer
1%-ának felajánlásáról. Az első százalékot kérjük, hogy katolikus egyházunknak ajánlják fel (technikai szám: 0011), a második százaléknál pedig szeretettel ajánljuk a Testvérek figyelmébe plébániai alapítványunkat. Neve: Mindszenty Emléktemplom Plébániai Alapítvány, címe: 8900 Zalaegerszeg,
Átalszegett utca 100., adószáma: 19272629-1-20. Előre is köszönjük támogatásukat!
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A tömegtájékoztatás világnapja

A százéves ember, aki…
A Kossuth Rádióban
a minap készítettek
riportot arról, hogy
hány éves korban lesz
öreg valaki. Olyan aranyosak voltak a kisgyermekek,
akiknek
még alig van érzékük
ahhoz, hogy mennyi az
annyi, és úgy nagyjából
mondtak évszámokat.
Szerintük az ötven éves
az már öreg… Vagy ha
nem évszámot mondtak, akkor külső megjelenési jegyeket: onnantól öreg valaki, hogy ráncosodik
a bőre, őszül a haja, vagy talán a legaranyosabb jelző, hogy elkezd valaki öregeknek való ruhákat hordani. Nagyon kedvesek voltak, mert pl. a saját szüleit, legyenek akárhány évesek is, senki nem látta öregnek közülük.
Persze, amikor felnőtteket kérdeztek, akkor már „komolyabb” vélemények hangzottak el. Köztük olyan megfogalmazások is, mintha a relativitás
világában ez is olyan viszonylagos lenne. Mindenki akkor kezd öregedni, amikor úgy kezd viselkedni. Vannak örök ifjak és kora vének. aki szellemileg friss,
azt nem is tekintik öregnek. Nem is létezik öreg ember, relatív, hogy kit nevezünk annak. Ennyi erővel akár azt is mondhatnánk, hogy egy újszülött is kezd
öregedni. Mert végül is igaz…
Aztán beszéltek sztereotípiákról, hogy milyen képzettársítások vannak az
öregekkel kapcsolatban: fura szaguk van, az öltözetük ódivatú, a bútorzatuk
antik, megjelenésük komor, egészségük megromlott és többnyire négy fal
között élik az életüket.

De aztán a téma további boncolgatása után megvilágították, hogy menynyire ellentétes a tapasztalat, a tények világa ezekkel a sztereotípiákkal: A
tudomány élvonalában, a professzorok világában igencsak jelentős a száma
az idősebb generációnak, sőt némely területen túlnyomó többségben is vannak. Ezért a tények világa azt mutatja, hogy mesékben, filmekben és így az
idősekről alkotott elképzelésekben megfestett időskori emberkép teljesen
különbözik a valóságtól.
Gyermekként én is csak a fejkendős néniket, bajszos bácsikat tartottam
öregnek. Mivel a nagymamám nem hordtak kendőt, a nagypapa nem volt
bajszos, ezért őket sem kategorizáltam idősként.
Mára már, felnőttként tudjuk, mit jelent az, hogy valaki öreg. Hála Isten
ismerünk jó egészségnek örvendő szépkorúakat, de sajnos sok idős embertársunk cipel súlyos kereszteket.
És most, hogy holnap megemlékezünk arról, hogy 100 évvel ezelőtt született Szent II. János Pál pápa, elgondolkoztam azon, hogy milyen arcvonások,
emlékképek ugranak be a „Nagy” pápáról. Láttam róla fiatalos képet, és olyat
is, amelyen a testén elhatalmasodó betegség jelei igencsak meglátszottak.
Sőt, bevillant az a kép is, amikor gimnazistaként megrendülve néztük a temetési szertartását és bejátszásokban ravatalát mutatták. Így, vagy úgy, de 100
év az 100 év, de a pápa emlékeinkben megmarad a fehérruhás vándornak,
aki fáradhatatlanul járja az országokat, találkozik egyszerű emberekkel, hétköznapi helyzetekkel, de nem riad vissza, hogy békítőként leüljön a nagypolitika képviselőivel, és ha kell, dörgedelmes beszédeivel felszólal az igazság
mellett. Így él bennem Szent II. János Pál pápa alakja.
Egészen másként terveztük még március elején a róla való megemlékezést. Budapesti Ifjúsági Bizottsági megbeszélésen még nagy misét, imaestet
terveztünk, vagy egyházmegyei szinten Szombathelyen a szakkolégiummal és
itteni fiatalokkal kívántunk megemlékezni, de a járvány közbeszólt. Így most
más nem marad, mint az, hogy ki-ki egyénileg végiggondolja, milyen emlékei
vannak erről a ma 100 éves „pap bácsiról”.
És most akadtam rá egy könyvre, amelynek szerzője, Jonas Jonasson amolyan svédországi Rejtő Jenőként fogalmazva írt egy vidám regényt azzal a
címmel, hogy „A százéves ember, aki kimászott az ablakon és eltűnt”. Ebben
a könyvében egy idősotthon fura lakójáról mesél, akit éppen centenáriumán
akarnak felköszönteni, de ő fogja magát és lelép. ÉS a történet folyamán kiderül, hogy ennek a bácsikának micsoda kalandos élete volt, kikkel találkozott, hogyan oldott meg megoldhatatlannak tűnő kérdéseket és miként alakította ezekkel a kis lépésekkel a világ sorsának alakulását.

Groteszk humorral megfogalmazott írásban mindig az a jó, hogy ez a kis
ember mindig ott volt a nagy emberek árnyékában, a világon minden azért
történt, mert Allan megmondta, mit és hogyan.
Ennek apropóján ma fogalmazhatunk úgy, hogy ma megünneplünk egy
százéves embert, aki innen közülünk egyszer csak „lelépett”, de ha figyelemmel végigkísérjük élete történetét, akkor meglátjuk, hogy mennyi nagy
eseménynél ott volt és talán ő volt az, aki megoldotta. Egy ember, aki a lengyel búzamezők vidékéről érkezett, a gázkamrák árnyékából, szemében
könnyekkel. De ennek az embernek vénájában ott van a színészi vér, a filozófiai gondolkodás mélysége, a sport szeretete, a munkásélet megbecsülése,
Istenbe vetett mély hite, Mária-tisztelete. És mindez hozzásegítette, hogy az
emberiség életét egy olyan irányba terelje, amely által Isten országa még
szembetűnőbb módon bontakozhat ki.
Szent II. János Pál pápa egy ember, aki kinyitott számunkra egy ablakot,
segített kitárni szívünk kapuját Krisztus előtt és megtanította szeretni a mai
embert.
Anyakönyvi hírek
Temetés
Papp Zoltánné Kovács Teréz: 2020. május 12.
Nyugodjék békében!
INFORMÁCIÓK A HÉTRE

A heti szentmisék rendje:
Május 18, hétfő, Szent I. János pápa és vértanú, 7 óra: + Nagyszülők és +
hozzátartozók
Május 19, kedd, 18 óra: + Szülők
Május 20, szerda, Sienai Szent Bernardin áldozópap, 18 óra: A Segítő
Szűzanya tiszteletére
Május 21, csütörtök, Magallán Szent Kristóf áldozópap és társai vértanúk, 18 óra: + András és nagyszülők
Május 22, péntek, Casciai Szent Rita szerzetesnő, 18 óra: Szent Rita közbenjárásáért; Hálából a Szűzanya tiszteletére
Május 23, szombat, Boldog Apor Vilmos püspök és vértanú, 7 óra: + Lajos férj, édesapa, + Anna és József szülők, nagyszülők
Május 24, Urunk mennybemenetele
8.30 (Bazita): + Bátorfi József és felesége Bogár Rozália
10 óra: Tamás és Cseresnyés család + és élő tagjai; + Margit édesanya; + László és Anna, + György

