Köszönjük mindenkinek, aki tegnap segítségünkre volt templomunk
karácsonyi díszítésének elbontásában!
Jövő vasárnap a 10 órakor kezdődő szentmisében lesz lelkipásztori
munkatársaink megbízólevelének átadása. Imáinkkal kísérjük azokat,
akik ilyen módon is segítik plébániánk életét!
Január 13-án, szerdán fatimai esténk lesz, amelyet Fliszár Károly atya
– a Mária Magdolna Plébániáról – vezet majd. 16 órától a fatimai rózsafüzért imádkozzuk el, 17 órától szentségimádási óra lesz, 18 órakor pedig szentmise és Mária-köszöntő kezdődik. Nagy szeretettel várunk mindenkit!
Értesítjük a kedves Testvéreket, hogy a járványhelyzet miatt idén az
ökumenikus imahét Zalaegerszegen nem januárban, hanem májusban,
pünkösd hetében kerül megrendezésre.
Megérkezett a Martinus újság januári száma, amely az újságos asztalról megvásárolható.
Január a házáldások időszaka. A hónap során szívesen meglátogatjuk
otthonukban azokat, akik áldást szeretnének lakásukra kérni. A házáldásra a plébánia hivatalban lehet feliratkozni, akár telefonon is.
Elkezdjük a jegyes felkészítéseket! Kérjük, hogy mindazok, akik az idei
esztendőben szeretnének (plébániánkon) egyházi házasságot kötni, jelentkezzenek a plébánia hivatalban!
A Brenner János Hittudományi Főiskola Szombathelyi Képzési Központja a 2021/2022-es tanévre felvételt hirdet hittanár-nevelőtanár,
katekéta –és lelkipásztori munkatárs, kántor szakjaira. Részletek a kihelyezett plakáton olvashatók.
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
2021. január 10.
Urunk megkeresztelkedése

E pure si muove – És mégis mozog
Szokásos napnak indult az év utolsó
napjainak egyikeként a december 29-e
is. Már amennyire szokványosnak
mondható így a két ünnep közötti izgalmak közepette. De mégsem karácsony és nem is szilveszter, hanem csak
amolyan „normális”, téli kedd.
És mire a nap nyugodni szállt, olyan
dolgoknak voltunk átélői, amelyek azt
mondatják velünk, hogy ettől még ez a
hétköznapi nap is rendkívülivé tudott válni, mert többek között az történt, hogy megmozdult a Föld.
Ilyenkor a tragédia szinte felmérhetetlen, életek vesztek oda, évek
hosszú munkájával felépített egzisztenciák szó szerint romokban hevertek. És miközben részvétünket, együttérzésünket fejezzük ki azok felé,
akiket valamilyen borzalom ért, még talán jut arra is egy kis energia,
figyelem, hogy rádöbbenjünk: mindaz, amit mi állandónak, statikusnak,
maradandónak gondolunk el, bizony mozog, minden mulandó és veszendő. Mindez azért, mert a mélyben óriási erők feszülnek egymásnak,
a felszín alatt folyamatok zajlanak.
Pedig mi nem egyszer meg vagyunk győződve arról, hogy arra kell
összpontosítanunk, ami látványos, ami kézzelfogható, ami így vagy úgy,
de fixnek, biztosnak mondható. Így hajszoljuk bele magunkat egy szilárd,
minél jobban kiszámítható életbe, ahol a folyamatokat látva szinte biztosra vehető a másnapunk alakulása, prognosztizálható lassan már az is,
hogy miként fogja a nagy többség átélni azt, hogy egy-egy döntés következtében életünk egy meghatározott mederben fog tovább folyni.
Így a kiszámíthatóság, a tervezhetőség és a stabilitás nem azt hozta,
hogy az életünk lett rendezettebb, összeszedettebb és megfontoltabb,

hanem bálványozni kezdtük azt a fajta életformát, hogy ha mi így éljük
az életünket, akkor ez és ez fog velünk történni. És most meg meglepődünk, hogy bizony nem!
Még mindig vannak olyan szegmensei az életünknek, amelyeket nem
mi irányítunk, amelyeket nem szabályozhatunk be, nem ellenőrizhetünk
és nincsen rá befolyásunk. Van, amit nem lehet pénzzel elintézni: világ
nagyhatalmai nem dobhatják össze teljes évi GDP-jüket, hogy ezzel lefizessék a Földet, hogy ne mozogjon többet a kéreglemez; folyókat gátak
közé szoríthatjuk, más mederbe terelhetjük, de ha jön az árhullám, akkor kicsiknek bizonyulunk.
Tudunk-e még együtt élni azzal a tudattal, hogy nem mi vagyunk az
urai mindennek? Tudomásul tudjuk-e venni, hogy mozog a Föld?
A 17. században is olyan nehezen akarta elfogadni a makacs emberi
tudás azt, hogy a Föld mozog. Bár akkor a Naphoz viszonyított mozgását
kérdőjelezték meg. Galilei, a híres olasz csillagász, fizikus, és a törvényszerűségek értelmén gondolkodó filozófus próbálta megértetni papokkal, pápával, tudósokkal, hogy nem a Föld a világ közepe. Azóta Galilei
elmélete ebben igazolódott, bajsza alatt – állítólag – elmotyogott mondata igazolást nyert: „mégis mozog a Föld”.
Vajon elfogadja-e a modern kor embere azt, hogy mozog a föld is?
Nemcsak a Naphoz viszonyítva mozog, hanem bent, a földfelszín alatt.
Mi nem egyszer azt gondoljuk, hogy minden a felszínen dől el, az a
fontos, ami külsőre is látszik. Ám az igazán fontos dolgok ebben az évben is a szívek mélyén mennek majd végbe!
A Föld mozog, és ezért változik körülöttünk minden: váltják egymást
az évek, évszakok, éjszakát követi a nappal, ha lent reng és fent minden
összedől, akkor mi felállunk és újrakezdjük! Mert „az idő változik és változunk mi is benne.”
Így most, régi szokást követve mi is meghirdetjük az idei év változó
ünnepeit, számolva azzal is, hogy ember tervez, Isten végez:
Tudjátok meg, szeretett Testvérek, hogy miként az Úr születésének
örvendezünk Karácsony ünnepén, úgy Isten irgalmából már most meghirdetjük nektek a Megváltó föltámadásának ünnepét.
Hamvazószerda és a negyvennapi szent böjt kezdete február hó 17. napján lesz ebben az évben.
A mi Urunk, Jézus Krisztus föltámadását szent örömben április 4-én ünnepeljük, az ő dicsőséges mennybemenetelét május 16-án.

Pünkösdnek ünnepét május 23. napján, a legméltóságosabb Oltáriszentség ünnepét (Úrnapját) pedig június hó 6. napján.
Jézus Szent Szívének napját június 11-én ünnepeljük, ezt követő napon,
június 12-én tartjuk plébániatemplomunk búcsúnapját, Szűz Mária Szeplőtelen Szíve ünnepét.
Idén november 28-án lesz Adventnek, a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelének első vasárnapja. Őneki legyen tisztelet és dicsőség mindörökkönörökké. Ámen.
Anyakönyvi hírek
Temetés
Dr. Zörényi István: 2021. január 8.
Nyugodjék békében!

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje
Január 11, hétfő, 7 óra: + József
Január 12, kedd,
8 óra: Németh Zoltán Lajosné Dén Anna temetési szentmiséje
18 óra: + Családtagok
Január 13, szerda, Szent Hiláriusz püspök és egyháztanító,
18 óra: + György és Julianna
Január 14, csütörtök, 18 óra: + Szülők, nagyszülők, hozzátartozók
Január 15, péntek, Remete Szent Pál,
8 óra: Csörnyi Géza temetési szentmiséje
18 óra: Idős, beteg testvérek és hozzátartozóik testi, lelki gyógyulásáért
Január 16, szombat, 7 óra: Hálából Jézus és Szűz Mária Szent Szíve tiszteletére
Január 17, vasárnap, Évközi 2. vasárnap
7 óra
8.30 (Bazita)
10 óra: + Ernő férj, édesapa, nagyapa, + szülők
11 óra: Betegekért, egészségügyi dolgozókért
18 óra:

