A Püspöki Konferencia rendelkezése értelmében 2020. június 14-től, Úrnapjától kezdődően visszavonásra kerül a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentés. Augusztus 1-ig továbbra is felmentést
kapnak a 65 évnél idősebbek, valamint akiknek egészsége különleges módon veszélyeztetett. Ez után is érvényes a felmentés a betegek és azok
számára, akik munkájukból adódóan nem tudnak sem szombat este, sem
vasárnap szentmisén részt venni. Mindezek értelmében Úrnapját követő
vasárnaptól templomunkban is visszaáll a szokásos miserend, vagyis vasárnaponként ismét lesz 7 órakor, 10 órakor és 18 órakor is szentmise. A szenteltvíztartók továbbra is üresek maradnak, kézbe lehet áldozni, a békeköszöntésnél a kézfogást továbbra is mellőzzük, a szentgyónások újra történhetnek a gyóntatószékben. Továbbra is javasoljuk, hogy persely adományaikat szentmise közben ne vegyék a kezükbe! A templomnak szánt összeget
a kihelyezett gyűjtőbe dobhatják be!
Köszönjük takarító önkénteseink szombati szolgálatát! Továbbra is várjuk a fiatalabbak segítségét templomunk fertőtlenítő takarításához. Június
13-án Fatimai esténk miatt a takarítást előbb kell megtartanunk, így ezen a
szombaton kivételesen 9 órára várjuk a fiatalabbakat. Ha többen vagyunk,
hamar végzünk…
Június 13-án, szombaton Fatimai estét tartunk. 16 órától a fatimai rózsafüzért imádkozzuk el, 17 órakor szentségimádás, 18 órakor pedig szentmise
kezdődik. Utána Mária-ájtatosság, engesztelő ima, és alkalmas időjárás
esetén körmenet is lesz. Nagy szeretettel várunk mindenkit!
Jövő vasárnap, június 14-én lesz Úrnapja, vagyis Krisztus Szent Testének
és Vérének ünnepe. Az idei esztendőben nem lesz közös, városi körmenet,
ezért - alkalmas időjárás esetén - plébániatemplomunk körül tartunk majd
körmenetet. Továbbra is várjuk lombos ág és fehér kerti virág felajánlásaikat az úrnapi oltárok feldíszítéséhez, illetve segítséget azok elkészítéséhez.
Az ünnepi szentmisére kérjük a kisgyermekeket, hogy hozzanak kis kosarat
és virágszirmot, amelyeket út közben hinthetnek majd!
Június 15-től, a nyári időszakban minden hétköznap reggel 7 órakor
vannak szentmisék, este pedig ezeken a napokon nincs szentmise. A vasárnapi szentmisék rendjében a nyáron sincs változás.
Június 20-án, szombaton lesz templomunk búcsú napja, 10 órakor ünnepi szentmisére várjuk a Testvéreket!
Megjelent a Martinus havilap legújabb száma, amely az újságos asztalról
megvásárolható!
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: 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. június 07.
Szentháromság vasárnapja

Hol a helyem? – de nem csak a térképen!
Különös időszak Egyházunkban ez a május - június. Azért is, mert papi összejövetelek alkalmával, egy-egy ünnepen, vagy –
különösen most karanténos időszakban –
telefonbeszélgetésekben a leggyakrabban
előkerülő téma a dispozíció, a papok szolgálati helyének megváltozását elrendelő püspöki határozat. De nem egyszer azt veszem
észre, hogy híveket is rendesen foglalkoztatja a kérdés. „Hallottad, azt beszélik, hogy XY
ide vagy oda kerül?!” Vagy éppenséggel az,
hogy egyik-másik helyen területi átszervezések szükségesek ahhoz mérten, hogy miként
alakult az elmúlt években egy-egy térség lakossági aránya. 5-10 év alatt egy
területen lakók száma akár drasztikusan lecsökkenhet, vagy látványosan
emelkedhet. Máskor püspök atya lelkipásztori tervébe illeszkedve történik
átalakítás. És bizony az is egy újabb szempont, amikor sem a lakosság lélekszámának alakulása, sem a nagy és átfogó strukturális terv nem tenné szükségessé, mégis a szolgálati papság létszámának alakulása, sajátos képességeinek, adottságainak és lehetőségeinek helyzete kívánja meg, hogy püspök
atya döntéseket hozzon.
És ilyen esetekben óhatatlanul születnek olyan megoldások, amelyek érdeksérelmekkel járnak. Fáj a püspöknek, fája a papnak és fáj a híveknek,
hogy megint változás történik. Nemcsak a költözéssel járó cihelődések
okoznak fejfájást, hanem bizony olyan nagyon is érthető emberi szempontok is előjönnek, hogy „pedig már megszoktuk”, „pedig milyen jó is volt ez
így”, „jaj, de jó, hogy újra látjuk”, „milyen jó hogy így alakult”. Persze attól
függően alakulnak a mondatok, hogy ki pozitívan, ki negatívan értékeli a
cseppet sem egyszerű döntést.
Bizonyára a püspök atyának sem könnyű. Valamelyik ujját meg kell harapnia, valahol fájni fog. A híveknek is újra el kell tudni engedni valakit és

egyidejűleg valaki mellé oda kell állni és innentől vele kapálni az Úr szőlőjében.
Így ért el hozzám is múlt vasárnap reggel a hír, „Mit szólok hozzá?” Bevallom, akkor még nem is láttam interneten, azt sem tudtam, hogy vannak
változások. És felvilágosítottak… Nem is gondoltam, hogy ilyen korán megszületnek dispozíciós döntések.
És bizony, plébániánkat érintő döntés is született! Bár ez a döntés látványos változást nem hoz, mégis megnyugtató: Krisztián atya engedélyt kapott, hogy folytassa kisegítő szolgálatát Egyházmegyénkben. Eddig tiszta jó
ez a dispozíció! – gondoltam. És akkor íme, a teljes lista:
Egyéb, köztük városunkat is érintő áthelyezésekről, átszervezésekről János püspök atya a következőképpen rendelkezett augusztus 1-jei hatállyal:
„A zalaegerszeg-andráshidai fíliális egyházközséget a Zalaegerszegi Jézus
Szíve Plébániától a Nagykutasi Plébániához csatolom.
A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány tartományfőnökének kérésére Tokár János OFM jánosházai plébánost a szombathelyi Szent
Erzsébet Plébánia vezetőjévé nevezem ki, mivel Horváth Achilles OFM eddigi plébános gvardián lesz a Budapest-Margit körúton.
Déri Péter atyát a Csehimindszenti Plébániáról a Jánosházai Plébániára
küldöm, utódja Huszár Balázs, a Sárvári Plébánia káplánja lesz. Dóka Ferenc
novai plébánost az Őriszentpéteri Plébániára küldöm, utódja Nagy Tamás, a
zalaegerszegi Szent Mária Magdolna Plébánia káplánja lesz. Újabb káplán
helyére nem kerül, viszont az illetékes főpásztor engedélyével Fliszár Károly
nyugdíjas atya kisegítő lelkészi kinevezést kap.
Harangozó Vilmos atya aktív nyugdíjasként, mint plébániai kormányzó
vezeti továbbra is a Kőszegi Plébániát.
Dr. Perger Gyula atyát – eddigi feladatköreinek megtartása és köszönetnyilvánításom mellett – felmentem a szombathelyi egyetemi lelkészi és II.
János Pál Szakkollégium spirituálisi megbízatása alól. Utódja Köbli Tamás
atya lesz, akit felmentve az őriszentpéteri plébánia vezetése alól, kinevezek
a Brenner János Oktatási Központ iskolalelkészévé, a II. János Pál Katolikus
Szakkollégium és a Brenner János Kollégium spirituálisává, és az Egyetemi
Lelkészség lelkészévé, valamint megbízom a lelkészség templomának, a
Jézus Szíve Zárdatemplomnak a lelkipásztori teendőinek ellátásával. Hurgoi
Sándor atyát a Kőszegi Rózsafüzér Királynője Templomigazgatóság templomigazgatójává valamint iskolalelkésszé nevezem ki a kőszegi Árpád-házi
Szent Margit Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium számára.
Böjti Balázs atyát a Körmendi Plébániáról a Sárvári Plébániára küldöm
kápláni beosztásban, Kaszás Csaba szentgotthárdi káplánt pedig a Körmendi

Plébánia káplánjává nevezem ki. A Szentgotthárdi Plébánia kápláni státusza
betöltetlen marad, hétvégenként Szár Gyula Gergely OPraem lesz a kisegítő
lelkész. Berhidai Piusz OFM tartományfőnök kérésére Kercza Asztrik OFM a
szombathelyi Szent Erzsébet Plébánia, Kis Kornél OFM a zalaegerszegi Jézus
Szíve Plébánia káplánja lesz. Újonnan érkező ferences atyák még Kardos
Csongor OFM, aki Zalaegerszegen gvardián, illetve Hidász Ferenc OFM, aki
Szombathelyen kisegítő lelkész lesz. Szikszay Leopold OFM Zalaegerszegről
Budapestre, a Ferenciek terére, Varga Kamill OFM Szombathelyről pedig
Gyöngyösre kerül.”
Ezek ismeretében imádkozzunk továbbra is új papi és szerzetesi hivatásokért, főpásztorunkért, papjainkért és minden hívőért, hogy így építhessük
Isten országát már itt a földön is, hogy ne csak a térképen tudjuk a helyünket, hanem az Isten örök tervében is!
Anyakönyvi hírek
Temetés
Farkas Ferencné Cseresnyés Edit: 2020. június 2.
Nyugodjék békében!
Keresztelő
Horváth Bálint: 2020. június 6.
Isten hozta közösségünk új tagját!
INFORMÁCIÓK A HÉTRE
Június 8. hétfő, Prágai Szent Ágnes szűz; Boldog Sándor István szerzetes,
vértanú, 7 óra: + Szülők és testvér
Június 9, kedd, Szír Szent Efrém diakónus és egyháztanító,
18 óra: + Kereszt és bérmaszülők
Június 10, szerda, 18 óra: + Anna és Pál nagyszülők, + Mária és Rozália
nagynénik
Június 11, csütörtök, Szent Barnabás apostol,
8 óra: Negyedes Lászlóné Majer Mária temetési gyászmiséje
18 óra: + Szülők, nagyszülők
Június 12, péntek, 18 óra: + Erzsébet keresztanya
Június 13, szombat, Páduai Szent Antal áldozópap és egyháztanító
18 óra: + József édesapa (+20. évf.)
Június 14, Krisztus Szent Teste és Vére, Úrnapja
8.30 óra (Bazita)
10 óra: +János, + Bocskor és Czigány szülők; + Ferenc; + László férj, édesapa, nagyapa

