Anyakönyvi hírek
Temetés
Kálmán István: 2020. június 19.
Nyugodjék békében!
INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje:
Június 22. hétfő, Nolai Szent Paulinusz püspök; Fischer Szent János
püspök és vértanú és Morus Szent Tamás vértanú, 7 óra: + Ilona
Június 23, kedd,
7 óra: + Antonietta
8 óra: Dulfalvi Ervin József temetési szentmiséje
Június 24, szerda, Keresztelő Szent János születése, 7 óra: + Vilmos és Erzsébet szülők, + Gyula és Ferenc testvérek, + István
Június 25, csütörtök, 7 óra: + András atya (+1.évf)
Június 26, péntek, Alexandriai Szent Cirill püspök és egyháztanító; Szent
Josemaria Escrivá de Balaguer áldozópap, 7 óra: + Férj, édesapa,
nagyapa és élő családtagok
Június 27, szombat, Szent László király, 7 óra: + József édesapa
Június 28, Évközi 13. vasárnap
7 óra: + Anna és Ferenc szülők
8.30 óra (Bazita): + András atya (+1.évf)
10 óra: + János férj, édesapa, nagyapa
18 óra: + Mária és Vilma
Hálásan köszönjük mindazoknak, akik szombatjaikból időt áldoztak templomunk fertőtlenítő takarítására! Jövő héttől ebben is visszaáll a régi rend és
a megszokott takarítók látják el templomunk tisztítását, de természetesen
lehet hozzájuk csatlakozni. Előre is köszönjük áldozatukat!
Június 22-én, kedden a reggeli szentmise után Szent Rita imádságra várjuk
a kedves Testvéreket.
Június 30-án, kedden szentségimádásra és közbenjáró imádságra várjuk a
Testvéreket a reggeli szentmise után.
A Szent Család Óvoda közössége óvodapedagógus munkatárs jelentkezését várja. Részletek az óvoda honlapján.
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 21.
Évközi 12. vasárnap
Tanév végi hálaadás

Non scolae, sed vitae discimus!

Nem mondhatom el, hogy megtanultam latinul, de gimnazista koromból megmaradt ez a mondat is: „Nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk!”
Az idei esztendő tanévének végéhez érve a mai diákok talán különösen
is életszerűnek érzik ezt az ősi bölcsességet. Hiszen az idei tanév második
félévének utolsó időszakát digitális távoktatással kellett teljesíteniük. A
tananyag elsajátítása így hatványozottan nehezedett egyik-másik nebulónak, hiszen nem csak a tantárgy sajátosságaival kellett megbékélni, hanem a digitális világ újabb színterének használatát kellett nagyon hamar
megtanulniuk. És mindezeken túlmenően azt az alapmagatartást kellett
felvenniük, hogy önállóan dolgozzanak fel egy megadott témakört, a tankönyvben leírtakat jegyzeteljék ki, tanulják meg és az így megszerzett tudásról valamilyen formában arról adjanak számot. Ha így végiggondolom,
akkor nem egy általános iskolásnak, hanem egy egyetemistának is nagyon
sok gondja adódhat, különösen ha még hozzájön az, hogy nem biztos,
hogy adva volt a technikai feltétel, ha volt is otthon eszköz, ki garantálta,

hogy van internet; ha van gép és net is, akkor milyen időbeosztásban
használhatják a testvérek; miként kellett a sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozni, hogyan lehetett őket egyáltalán érdekes tananyaggal lekötni, mikor ő személyes jelenlét esetén is legszívesebben mást csinálna? Vagy ha ezeknek valamiféle kombinációja adódott, akkor miként
kellett abban a helyzetben szülőnek a legoptimálisabban segíteni, hogy
közben ne vegye el a gyermektől a sikerélményt, vagy reális képe legyen a
tanárnak arról, hogy miként értették meg diákjai a tudás kincstárának
újabb drágaságait...
Még leírni is nehéz mindazt, amivel tanár és diák szembesült. És, ha
még emellé vesszük, hogy hiányoztak a barátok, fájt a fejük a sok számítógépezéstől, szögletes lett a sejhajuk a több órányi üléstől, ragyogó idő
csalogatta őket a természetbe, a láthatatlan ellenség pedig nyomasztóan
hatott a lelkivilágukra. Még hogy a diáklét könnyű!?
De még az a szerencse, hogy nyári szünetben nincs olyan, hogy digitális
táv nyári szünet… Viszont most kristályosodik ki igazán, hogy akár digitálisan, akár hagyományosan folyik az oktatás, nem az iskolának, hanem az
életnek tanulunk! Így a digitális tananyagnak a valós életben alkalmazható
és alkalmazandó ismeretekké kell válnia. Ez pedig csak akkor megy, ha a
fiatalok találkozhatnak az élettel. Nyári szünetben nyugodtan mehet ő
boltba, segíthet bevásárolni, takarítani, és máris alkalmazott matematika
és kémia, vagy biológia lesz a száraz tananyagból.
Ha a városi gyerek vidékre látogat, túrázik, kirándul, akkor rögtön a
környezetismeret élő tankönyvébe lapozgat bele. A vidéki gyermek, ha
városokba látogat, akkor az ember alkotta dolgok megismerése tanítja a
technika óra tananyagát. Az utazás pedig valóságos földrajz óra, ha a tájra
egy-egy pillantást vetünk.
A fizika törvényszerűségeit fára mászás közben, szalmabálákon ugrálva,
biciklivel elesve testközelből tapasztalják meg. Míg biológián belül az anatómiát a lehorzsolt térd, a focipályán megrándult boka, a tóparton rákvörösre égett bőr tanítja gyermekeinknek.
Az informatika ismereteket nem kell nagyon korrepetálni, mert a barátokkal, osztálytársakkal való kapcsolattartás segíti a felhasználói szintű
ismeretek elmélyítését.
Az irodalom és nyelvtan órát a kötelező olvasmányok szigorú tanárai
oktatják, akik hol Vuk nyelvén tanítanak életbölcsességet, Nemecsek hősiességével becsületet, Baradlay fivérek tetteivel jellemet, Tótékkal nem-

csak dobozolni tanítanak, hanem egy család ablakán át segítenek a világra
tekinteni, hogy hon- és népismeretből is pallérozódjunk.
Az énekórát a szalonnasütés és esti tábortűz melletti éneklések biztosítják. Az esti családi beszélgetések mini történelemórává lépnek elő.
Így hát a vakációval nem is annyira tanulásmentes időszak következik,
hanem most jön csak a java, amikor nem érdemjegyet kapunk, hanem
élni tanulunk.
Imatábor a plébániatemplom körül
A július 13-18 között megrendezésre kerülő imatáborral kapcsolatban
jelezzük, hogy a tábornyitó szentmise 12-én este 18 órakor lesz. Arra várjuk a híveken túl azokat a táborozókat és a szülőket, akik leadták jelentkezési lapjukat és a tábor díját befizették, hogy szentmisét követően minden
részletről személyes tájékoztatást adhassunk!
A leadott jelentkezési lapok alapján kb. 140-160 fős táborunk lesz, az
egyetemista korú segítők számának alakulásának függvényében. Óriási ez
a létszám, és szeretnénk, hogy mindenkit személyesen érintsen meg Isten
üzenete, de emellett az is fontos, hogy testi egészségükre is figyeljünk!
Ezért kérjük, hogy a tábor ideje alatt az Átalszegett utcának ezen szakaszán fokozott figyelemmel közlekedjenek!
Többen jelezték, hogy így, vagy úgy, de támogatni szeretnék a tábort.
Továbbra is kérjük, hogy erről személyesen egyeztessenek a plébánia hivatalban, mert idén nagyon sok szempontot kell figyelembe vennünk.
Eszköz szempontjából sörpad és asztal, valamint nagyméretű napernyő
felajánlása a tábor idejére hatalmas segítség lenne!
Imádkozzunk alkalmas időjárásért, hogy az imatáborból testileg és lelkileg feltöltődve térhessenek haza fiataljaink!
Plébániai Közösségek Közös Kirándulása
Augusztus 22-én, szombaton közös kirándulást szervezünk. Terveink
között szerepel, hogy vasúttal eljutunk Zalacsébre, a Trianon emlékparkba, majd gyalog eljutunk Pusztacsatárra, ahol beszélgetés, kötetlen
együttlét keretei között elfogyasztjuk tarisznyába rejtett elemózsiánkat,
majd autóbusszal hazatérünk.
Délelőtti órákban indulunk és késő délutáni órákban érkezünk.
Kérjük, hogy aki szívesen vállalkozna e könnyed időtöltésre, augusztus
14-ig jelezze Plébánia Hivatalunkban!

