Február 10 szerda, Szent skolasztika, szűz, 18 óra: + Ferenc
Február 11, csütörtök, A Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária,
18 óra: + Teréz és Lajos szülők
Február 12, péntek,
18 óra: A Gondviselés Háza Idősek Otthona élő és + lakóiért
Február 13, szombat, 18 óra: Hálából önzetlen adakozóért
Február 14, vasárnap, Évközi 6. vasárnap
7 óra: + Dezső férj, édesapa
8.30 (Bazita)
10 óra: + Hilda édesanya
11 óra: Betegekért és az egészségügyi dolgozókért, házaspárokért
18 óra: + Hálából a Segítő Szűzanya tiszteletére
A mai vasárnap a perselyadományokat az altemplom bővítésére és közösségi ház építésére ajánljuk fel. Hálásan köszönjük adományaikat!
Február 11-e a betegek világnapja. Azon a napon az esti szentmise keretében részesülhetnek plébániánk betegei a betegek szentségében. Kérjük,
hogy akik szeretnék a szentséget felvenni, február 9-ig (kedd) szíveskedjenek feliratkozni a hivatalban vagy a sekrestyében. Egyúttal azt is kérjük,
hogy akik a szentséget fel fogják venni, szíveskedjenek elvégezni előtte
szentgyónásukat! Plébániánk minden tagját várjuk a közös ünneplésre,
hogy együtt imádkozhassunk betegeinkkel!
A Házasság Hete rendezvénysorozat keretében február 10-én, szerdán
az esti szentmise után zenés szentségimádást tartunk a házasságokért, családokért. Vasárnap a 11 órás szentmisére különösen is várjuk a házaspárokat. A szentmise végén sor kerül a házaspárok megáldására és a Szerelmi
kalandtúra sorolására. Figyelmükbe ajánljuk az országos on-line eseményeket, melyekről a hirdetőtáblán és honlapunkon tájékozódhatnak.
Február 13-án, szombaton ismét Fatimai lesz. 16 órakor a fatimai rózsafüzért imádkozzuk el, 17 órakor szentségimádási óra kezdőik, 18 órakor
pedig szentmise, amelyet Nagy Péter gellénházi plébános atya vezet majd.
Szeretettel várunk mindenkit! Azon a szombaton nem lesz reggel 7 órakor
szentmise.
A Brenner János Hittudományi Főiskola felvételi tájékoztatója megtalálható a hirdetőtáblán. A kántorképző is várja lelkes, tehetséges fiatalok jelentkezését…!
MÁRIA SZEPLŐTELEN SZÍVE PLÉBÁNIA – 8900 Zalaegerszeg, Átalszegett utca 100. • Telefon: 92/320626 • 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. február 7.
Évközi 5. vasárnap
Lelki szemetes, de nem így!
Múlt vasárnap
reggelre sokak nagy
örömére ismét fehérbe öltözött a táj.
Egyetlen
éjszaka
alatt olyan mennyiségű hó esett le,
hogy nemcsak mutatóban volt hó az
udvaron,
hanem
egész komolyan el
lehetett
gondolkozni azon, hogy a
gyerkőcök merre
induljanak szánkózni, a felnőttek pedig lapátot és söprűt ragadva miként
álljanak neki szabaddá tenni a járdákat.
De a szép táj látványa nem is engedte sejteni, hogy mi minden rejtőzik a hófehér takaró alatt. Mert szombaton este még tettem egy kört a
templom körül Fábián András papnövendékkel, és valami különös dologra lettem figyelmes. Legnagyobb megdöbbenésemre és sajnálatomra
valaki könnyelműen szemetesnek használta templomkertünket. A Vajda
Lajos utca elején, ahol az altemplomhoz vezető magánút kezdődik, a
megyehatár mentén húzódó sövény mellé, az egyenetlen talaj formálta
árokba valaki, (vagy inkább egy senki) odabillentette szemétjét.
Kétlem, hogy véletlenül történt, azt is, hogy az a bizonyos „senki”
nem is sejtette, hogy ezt nem hogy nem szabad, de nem is illik megtenni. Abban meg már egészen biztos vagyok, hogy a bennünket „kukának”
néző embertársunk bele sem gondolt abba, hogy ezt majd nekünk kell
innen eltakarítani. Mert ezért nem fog idejönni a közterület felügyelet

(hiszen magánterület), sem a városgazdálkodás, hiszen ez nem tisztjük.
Az meg már csak bevillan, hogy a Greenpeace és egyéb környezetvédő
aktivisták máskor oly lelkes tábora valószínű, hogy most nem ugrik, hogy
egy „temp-lom” kertje ne lehessen „lim-lom” kertté.
És amint általában lenni szokott, kamera látószögében nem volt, utcabeli nem vett észre semmit, a szomszéd nem is tud róla. A rendőrség
mindaddig tehetetlen, míg bejelentés nem érkezik róla. Márpedig a hét
elején, a hó miatt nem is igazán tudtam kideríteni, hogy végül is miféle
ajándékot kaptunk.
„Atya, nem kell ebből akkora ügyet csinálni!” – próbál nyugtatgatni a
nálamnál mélyebb lelki életet élő, felebarátunk iránti szeretetben előttem járó hívő. És miközben valóban be kell látnom, hogy a legszebb az
lenne, hogy szó nélkül „akkor majd mi eltakarítjuk”, meg „amúgy is nekünk az a feladatunk, hogy embereken segítsünk”, ám mégis az volt
bennem, hogy Önöknek elmondom. Mert valóban el tudjuk takarítani,
nem esik le a karikagyűrű az én ujjamról sem, meg még talán lesz is egy
jó fél órám, amit egy-egy önkéntesünkkel eltölthetek, de azért mégis
csak álljon meg a fáklyás menet!
Ha meghonosodik ez a fajta gondolkodás, hogy én ezt most így, gyorsan, egyszerűen megoldom, meg az Egyháznak nem jelent ez olyan nagy
munkát, akkor nem kell majd csodálkoznunk azon sem, ha végképp hülyét csinálnak belőlünk. Papként arra vállalkoztam, hogy ha kell, akkor
gyóntatásban alkalmat kínálok arra, hogy a gyóntató helyiséget amolyan
lelki szemetesként használva valaki megfáradt lelke terheit csak úgy letegye, hibás döntéseinek konkrét eseteit könnyek között lerakja, na de
az, hogy mások nemtörődömsége után dolgozzunk, mert ő szemetesnek
véli a talpalatnyi szabad zöld területet is, ebbe nem kell belemennem.
Nem tartom igaznak azt, hogy Jézus szó nélkül mindent eltűrt volna,
sem azt, hogy nem emelte volna fel szavát az ellen, hogy valakinek a
jóindulatával visszaélnek: Egyből az jut eszembe, amikor az őt alaptalanul rágalmazónak azt felelte: „Ha rosszat mondtam, bizonyítsd be, hogy
rossz volt, ha pedig jót mondtam, miért ütsz engem?” /Jn 18,23/. Vagy
éppenséggel, amikor kötélből ostort font és kizavarta a galamb-, birka-,
marha- és minden egyéb árusokat a jeruzsálemi templomból /Jn 2,16/.
És az is emblematikus példája annak, hogy Jézus tudott nagyon keményen fellépni, az, amikor Péter apostolhoz odafordulva azt mondta neki:
„Távozz tőlem sátán, mert nem az Isten dolgaival törődsz, hanem az
emberekével” /Mk 8,33/. És bizony olyan alkalom is volt, amikor nem a

szavai voltak dörgedelmesek, hanem már a nézéséből is olvasni tudtak
azok, akik valóban rá figyeltek, mert erről az a Márk evangélista számol
be, aki maga még nem volt jelen, hanem talán Péter apostol mesélt neki
erről: „keményszívűségükön elszomorodva haragosan végignézett rajtuk” /Mk 3,5/.
Mindezekből úgy érzem, van elég jogalapunk ahhoz, hogy elmondjuk
véleményünket a szemétlerakás eme formájáról. Ha nagyon drasztikus
vagyok, akkor sajnálom, de én sem pakolok senki udvarába felesleges
szőnyeget, törött bútordarabot, kartondobozt, sem más dolgot.
Ha valóban rendeltetésszerűen akarjuk használtatni a templomot,
templomkertet akkor most ez még egy indok arra, hogy még jobban
birtokba vegyük! Egyre több olyan programot, alkalmat, imádságos öszszejövetelt hozzunk ide, amelyből az jön le a külvilág számára, hogy ez
nem egy elhagyatott hely! A gyep az nem parlagon maradt hely, hanem
díszítő elem, a sövény csak a teret határolja körül, nem pedig Isten kegyelmét, itt mindenkinek van helye, de nem mindennek, pláne nem
szemétnek, mert csak a bűn szennyét rakhatjuk le, de azt is csak a kijelölt helyen!
Tegyük mindenki számára egyértelművé, hogy nekünk fontos ez a
hely!
Anyakönyvi hírek
Keresztelés
Vigh Fülöp: 2021. január 31.
Isten hozta közösségünk új tagját!
Temetés
Farkas András Ferenc: 2021. február 3.
Tóth István László: 2021. február 3.
Matécsáné Horváth Mária: 2021. február 3.
Horváth László: 2021. február 4.
Nyugodjanak békében!
INFORMÁCIÓK A HÉTRE
Heti szentmisék rendje:
Február 8, hétfő, Emiliáni Szent Jeromos; Bakhita Szent Jozefina, szűz,
7 óra: + Szülők
Február 9, kedd, 18 óra: + Vilma és Tibor

