A koronavírus megbetegedések egyre növekvő száma miatt ismét szigorúbb
intézkedéseket kell szentmiséinken is bevezetnünk! Szájmaszk használata, templomba belépéskor kéz fertőtlenítése, másfél méter távolság megtartása és kézbe
áldozás kötelező! Ez most nem teológiai kérdés, hanem egyszerű óvintézkedés.
Szeretettel kérünk mindenkit ennek betartására!
A mai vasárnap a püspöki konferencia rendelkezése szerint a Szentföld javára
gyűjtjük a perselyadományokat. Isten fizesse meg nagylelkű adományaikat!
Ma délután 17 órai kezdettel lesz bérmálkozó fiataljainknak és 2
katekumennek a szentségek kiszolgáltatása. Imával kísérjük életüket! Az ünnepi
mise miatt este 18 órakor nem lesz szentmise!
Beteglátogató önkéntes csoport alakul plébániánkon! Ezért az alakuló ülésre
szeptember 17-én, csütörtökön, 16.15-ös kezdettel szeretettel várunk plébániánk
közösségi termébe mindenkit, aki szívesen vállalkozik önkéntes beteglátogatói
szolgálatra.
Szeptember 18-20. között gyalogos zarándoklatot szerveznek Sümegre. Részletek a kihelyezetett plakáton és szórólapon olvasható.
Szeptember 25-én, pénteken 18 órától Házas esték címmel programsorozat
indul a Szent Család Óvodában, melyre szeretettel várják a házaspárokat. Minden
további információ a kihelyezett plakáton olvasható.
Szeptember 27.-én, vasárnap 7:30-kor a botfai Mindszenty Ifjúsági Háztól zarándoklat indul a 11 órakor kezdődő búcsúszentlászlói Fogolykiváltó Nagyboldogasszony Búcsúra. A szentmisét dr. Udvardy György veszprémi érsek celebrálja.
Szeretettel várják a híveket a zarándoklatra!
Szintén szeptember 27-én 16 órai kezdettel lesz a Jubiláns Házasok találkozója
a Mária Magdolna templomban. Imádkozzunk minél többen a jubiláns házaspárokért!
Szeretettel kérjük az altemplomban nyugvó elhunytak hozzátartozóinak segítségét az altemplom önkéntes takarítására. Aki tud heti egy alkalommal időt
szánni, arra, hogy az altemplom mindig méltó nyughelye legyen a hozzátartóinknak, kérjük, jelentkezzen a plébánia hivatalban! Tisztelettel kérjük az oda látogatókat is, hogy a vázákba elhelyezett elhervadt, elszáradt virágokat szíveskedjenek
a vízzel együtt kiönteni és a vázát kiöblíteni. Közös ügyünk az altemplom tisztasága, tegyünk meg mindent ennek érdekében!
Még lehet jelentkezni az ősszel induló képzésekre: felnőtt katekumenátusra;
középiskolás hittancsoportba. Kérjük, mielőbb jelentkezzenek, hogy tudjuk elkezdeni a találkozási alkalmakat!
Megjelent a Martinus szeptemberi 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; 1416 óra; szerda: 10-12; 14-17 óra; csütörtök: 10-12; 14-17 óra; péntek: 10-12 óra
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Plébániai Hírlevél
2020. szeptember 13.
Évközi 24. vasárnap

Egy hivatás, amely őszre érett be
Különös érzéssel tölt el,
hogy szombaton délelőtt papszentelésre gyűlt össze Egyházmegyénk papsága és szép
számban hívek is, hogy közösen adjunk hálát Istennek
azért a kegyelemért, hogy
nem hagyja népét papok nélkül, hogy most is hív meg
egyeseket arra, hogy „mindenüket elhagyva kövessék őt” (Vö. Lk 5,11).
A koronavírus-járvány miatti karanténnak köszönhető, hogy ebben az
esztendőben nem tudtuk megülni még a nyár elején ezt a gyönyörű ünnepet, hanem el kellett halasztani és abban a bizonytalanságban kellett
kitűzni egy új dátumot, hogy nem lehetett tudni, miként alakul ekkorra
életünk. De nem is az a fontos, hogy nyáron, vagy ősszel, tegnap, ma vagy
éppen majd csak holnap van lehetőség nagyobb számú hívő közösséggel
összejönni, imádkozni, hanem a lényeg, hogy Isten ma is gondoskodik.
Átélhetjük azt, aminek hiányától a választott nép oly sokat szenvedett,
azt, hogy Isten rátekint népére és szolgálatra rendel embereket. Akik részt
vesznek egy ilyen papszentelésen, nem azon morfondíroznak, hogy „miért
kellett elhalasztani egy ekkora ünnepet, annyi szervezés és utána járás
csak úgy kárba veszett” hanem túllépve ezen a fajta berögződésen, engedtük, hogy Isten szeptemberben ajándékozzon meg bennünket.
Éppen a héten volt, hogy a budapesti Egyetemi Templomban,
Kisboldogasszony búcsúját ünnepelve adtunk hálát évfolyamtársaimmal,
hogy nyolc éve bennünket is pappá szenteltek, hogy az előtte lévő szemináriumi évek micsoda kegyelemmel teljes évek voltak, hogy volt ideje
felfedezni tárainknak azt is, hogy velük Istennek más irányú tervei vannak,
bennünket pedig megerősített, hogy vállalni tudjuk hivatásunk velejáróit.
Egy olyan templomban ünnepeltünk, amely külsőleg és bensőleg is jelentősen megújult. És ez a megújulás kell, hogy az oda belépő emberben is

felkeltse a vágyat, hogy folyamatosan meg kell újulnia. Így vagyunk ezzel a
papságunkban is. A papszenteléssel elkezdődik az életünkben egy gyönyörű, kihívásokkal és próbatételekkel teli szakasz. A szentelés csak a kezdet,
amely után a legnagyobb kihívás, hogy a mindennapok pörgésében, a
feladatok sűrűjében, a különböző élethelyzetekkel való találkozásokban, a
kudarcok után, a sikerek vakító fényében, a gyengeségekkel és hiányokkal
való szembesülések után miként tudunk megújulni. Erre figyelmeztet
bennünket Szent Pál apostol is, amikor az efezusi közösségnek azt írja,
hogy „újuljatok meg lelketekben és gondolkodástokban” /Ef 4,23/.
Ezért a papszentelés nem arra való, hogy szervezzünk magunknak egy
amolyan „belső körös” ünnepet, amikor pöffeszkedünk abban, hogy mindannyian egy cipőben járunk, hanem őszinte Istenre tekintés, hogy megfogalmazzuk „Istenem, mennyi elesés után állok most ide eléd, aki meghívtál, hogy akár vízen járva is, de napról napra közelebb kerüljek hozzád.”
A papszentelés nem csupán arra kínál alkalmat, hogy visszatekintsünk,
hogy a papságunk kezdetétől milyen irányba is változott a személyiségünk, hivatás- és küldetéstudatunk, hanem minden egyes papszentelés
előrefelé is mutat. Nemcsak abban az értelemben, hogy elég egyértelmű
jövőkép rajzolódik ki abból, hogy idén nyugdíjba vonult x pap, de csak
egyet szenteltek, akkor ez egész jól behatárolja azt is, hogy milyen irányban alakulnak a lehetőségeink. Hanem abban az értelemben is előre mutat a papszentelés, hogy kézzelfogható annak ténye, hogy Isten gondoskodik. Nem úgy, ahogyan mi azt elképzeljük, nem annyit, amennyit mi
követelünk, hanem úgy, ahogyan Ő akarja.
Nagyon nehéz nekünk is elfogadni, hogy nem úgy vannak a papi dolgok
sem, mint, ahogyan mi azt sokszor elképzeljük. Milyen nehéz lehet így pl.
Püspök Atyának terveznie, hogy miként és hogyan képzeli el az Egyházmegye jövőjét. Lehet, hogy ő számol azzal, hogy mostani plébániákból
csak felét tudja betölteni, de lehet, hogy úgy alakul, hogy csak negyedét,
de az is lehet, hogy még kénytelen lesz újat is alapítani.
A papi hivatás alakulásának elfogadásával életünket nem mi akarjuk
vezérelni, Isten gondviselő szeretetére még jobban rábízzuk magunkat. Ez
azonban homlokegyenest ellent mond mindannak, amit a világ diktál:
tervezés, kiszámítható cégvezetés, biztos pontokon nyugvó, hosszú távú
stratégia, a személyi állomány pótlása bármi áron, stb. Az elmúlt időszakban különösen is felerősödtek azok a fajta elgondolások, hogy nekünk,
embereknek kell megoldanunk a paphiány kérdését. Ki kell dolgozni mai
„korszellemhez igazodó” arculatot. Vonzóvá kell tenni a papságot, hogy
még az is pap akarjon lenni, aki amúgy nem akarna…

De ez a mostani papszentelés bennünket úgy kell hogy tettekre indítson, hogy abból ne aktivizmus legyen, ne valami kényszeredett pótcselekvés, hanem imádságra sarkalljon. Kérjük az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába!

Anyakönyvi hírek:
Keresztelő
Orbán Nara: 2020. szeptember 6.
Kustán Lia Róza: 2020. szeptember 6.
Isten hozta közösségünk új tagjait!
Házasságkötés
Tüske András és Balassa Eszter Eliza: 2020. szeptember 12.
Isten éltesse az új házaspárt!
Temetés
Dr. Fatalin Gyula: 2020. szeptember 11.
Nyugodjék békében!
INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje:
Szeptember 14, hétfő, Szent Kereszt felmagasztalása, 7 óra: + Margit
Szeptember 15, kedd, Fájdalmas Szűzanya, 18 óra: Draskovics család élő
és + tagjai
Szeptember 16, szerda, Szent Kornél pápa és Szent Ciprián püspök, vértanúk, 18 óra: Család élő és + tagjai
Szeptember 17, csütörtök, Bellarmin Szent Róbert püspök és egyháztanító; Bingeni Szent Hildegárd apátnő és egyháztanító, 18 óra: + Gizella
és Lajos szülők és fiuk Lajos
Szeptember 18 péntek,
7.30: Domján Gyula temetési szentmiséje
11 óra: Gyurkó Kálmánné Jankó Rózsa temetési szentmiséje
13.30: Loch Ottó temetési szentmiséje
18 óra: + József férj, édesapa, testvér, + szülők és testvérek
Szeptember 19, szombat, Szent Januáriusz püspök és vértanú, 7 óra: +
László férj, édesapa
Szeptember 20, Évközi 25. vasárnap
7 óra: + Lajos édesapa
8.30: (Bazita):
10 óra: + Lajos édesapa és élő Margit édesanya
17 óra: + Ilona és József szülők, + családtagok

