A böjt alól felmentést kapnak a betegek és mindazok, akik nem a saját asztaluknál étkeznek. A jövő vasárnap valamennyi szentmise után a
hamvazás szentelményében részesülhetnek mindazok, akik hamvazószerdán nem tudtak eljutni szentmisére. Idén a hamvazás is eltér a
megszokottól: Nem keresztet rajzolunk a homlokunkra, hanem fejünket kicsit meghajtva engedjük, hogy hajunkra hintsék a hamut.
Nagyböjt minden péntekén keresztúti ájtatosságot végzünk 17 órától.
Nagyböjti lelkigyakorlatos hétvégénk március 12-14 lesz. Péntek,
szombat és vasárnap az este 6 órakor kezdődő szentmisék keretében
tartunk elmélkedés sorozatot „Visszatalálni a forrásainkhoz” címmel.
Mivel az elmélkedések összefüggnek, jöjjünk el mindhárom este, hogy
ezzel is készüljünk hitünk nagy ünnepének Húsvétnak megülésére!
Az idei esztendőben is szeretnénk minden, plébániánk területén élő
család otthonába eljuttatni egy levelet, amelyben rövid beszámoló található elmúlt másfél évünkről, valamint jövőbeli terveinkről. Bazitán ez már
meg is történt, de a kertvárosban a levelek célba juttatásához kérjük a
Testvérek segítségét. A vállalkozó kedvű önkéntesek a sekrestyében vehetik fel a borítékokat, hogy egy-egy utcát vállalva eljuttassák az otthonokba
a levelet. Aki csak néhány helyre tudja eljuttatni, kérjük, ő is jelezze, így
többen összefogva is tudnak apostolkodni. Hálásan köszönjük mindenki
segítségét, aki közreműködik a szórólapok terjesztésében! A Jóisten fizesse meg minden fáradozásukat!
Hálásan köszönjük mindazok támogatását, akik adójuk kétszer 1%ának felajánlásával úgy rendelkeznek, hogy a Katolikus Egyházat, annak
tevékenységét és társadalmunkban betöltött szerepét támogatják,
valamint a másik 1%-ról rendelkezve úgy döntenek, hogy plébániai
alapítványunkat, a Mindszenty Emléktemplom Plébániai Alapítványt
nevezik meg. Köszönjük bizalmukat, hogy anyagi támogatással is segítik
Krisztus ügyének előmozdítását!
Még kapható plébániánk magazinjának, az Örömhírnek új száma, az
egyházmegyei Martinus februári száma, amelyek az újságos asztalról
megvásárolhatók.
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. február 14.
Évközi 6. vasárnap
Farsang farka
Ha visszatekintek gyermekkorom
éveire, olyan emlékek idéződnek fel
bennem a címben is szereplő időszakkal kapcsolatban, amikor a nevét nem,
csak a tartalmát sejtettem. Nagyon
szerettem, amikor osztályunk valami
vicces dolgot mutatott be, adott elő.
Furcsánál furcsább jelmezekbe bújva
produkáltuk magunkat és sem a képzeletnek, sem a produkciónak nem
volt határa. Mindez talán azért volt
így, mert a szülőknek adatott meg az a
„szerencse”, hogy jelmeztervezővé
avanzsálhattak elő. És kreativitásuknak hála, ami tegnap még zsákba
gyűrt rongy volt, az másnapra jelmez,
öltözék, hogyne mondjam kelme lett. Anyuéknak semmi sem volt lehetetlen, ám mihelyst magunkra öltöttük a „varázsruhát”, egyből tudtunk
bolondozni, és ahogy mondani szokták, olyan kis lehetetlenek lettünk.
Sőt, húshagyó kedden végigjártuk a falut, betérve ismerősökhöz
„macskurázni”. (Mikor budapesti egyetemista kispaptársaimmal idéztük fel ezeket a gyerekkori emlékeket és én elmondtam, hogy mi
„macskuráztunk”, mindenki nagyokat nézett, nem értették mi ez. Aztán megfejtettük, hogy talán a maskara, maszkura szóból eredezhet.
Azóta se igen hallottam ezt a kifejezést máshonnan, pedig tudott dolog, hogy ilyenkor sokfelé járnak a gyerekek egy kis „megélhetési bolondozásra”, mert bizony egy kis cukorra-csokira való mindig került…
Nem gondolom, hogy mindezek elengedhetetlen részei a gyermekkornak, de azt azért sejtem, hogy szegényesebb és szomorúbb lett vol-

na a gyermekkorom, ha ezek a fajta ünnepek nem lettek volna. Márpedig mai kis diákjaink ebből megint csak kimaradtak. Egyik-másik csoport még csak-csak tartott valamit zárt körben, visszafogottabban,
„rendszerbarát” keretek között, de így már nem az igazi.
Osztálybuli, iskolabál, jelmezbálok, farsangi mulatságok, utcai karneválok, alapítványi esték, na és persze az egyházközségi bálok mindmind a különböző korosztályok ilyenkori, tervezett, várt programja
szokott lenni. A világhírű velencei karnevál idén már csak halvány árnyéka annak, ami korábban szinte elvárt volt. Modern technika ide,
vagy oda, mindenki tud odahaza zenét kapcsolni, sőt internetes kapcsolattartás segítségével mindenki otthonról is be tudna kapcsolódni
egy-egy ilyen furi-buliba, de nem hinném, hogy sok értelme lenne. Egyszerűen csak az, hogy vidáman, kötetlenül együtt lenni már ez közösségformáló alkalom tud lenni.
És most elmúlik ez az időszak, véget ér anélkül, hogy álarcok mögé
bújtunk volna, noha végig maszkot hordtunk. De maszk mögött is mi
vagyunk! Nem valami titokzatos idegen, vagy képzelet szülte fantom
lény. Élő, egyenes adásban mi vagyunk az, aki találkozik, aki köszön, aki
megbeszél, aki barát és az is, aki ellenség. A világhírű musicalben, az
Operaház fantomjában van egy érdekes rész, amikor Christine és a
Fantom felváltva énekelnek: „Ki arcod látta már, fél, míg csak él. Álarcod én leszek... És hangod én! Lelkeddel egybeforr és szárnyra kél a
Fantom, ez a titokzatos lény”. Maszkot hord mindenki, de rajtunk múlik, hogy egymásnak rémítő fantomokká leszünk-e, amelyhez mi magunk biztosítjuk az álarcot és a hangot, vagy újra azokká leszünk, akikké
Isten akart formálni minket: „Embernek lenni! Csak-embernek, semmi
egyébnek, De annak egésznek, épnek, Föld-szülte földnek És Istenlehelte szépnek!” /Sík Sándor: Ember/.
Farsang farkához érkezve van még pár napunk, hogy megmutassuk:
tudunk mi bezárt báltermen kívül lélekben táncolni, hangos mulatozás
nélkül belül éneket zengeni, maszkban is álarcok nélkül élni!
Nem tudom, az idei farsangon van-e még, aki töpreng azon, hogy
milyen jelmezt vegyen fel? Úgy nagyjából eldőlt: idén semmilyent! Lehetne ez akár minden embernek egész éves, életre szóló program is:
nem hordok álarcokat, nem játszok meg szerepeket, hanem önmagamat adom, de abból a jobbik énemet!

Anyakönyvi hírek
Temetés
Sebestyén Béla: 2021. február 10.
Pálinkás László: 2021. február 11.
Nyugodjanak békében!
INFORMÁCIÓK A HÉTRE
Heti szentmisék rendje:
Február 15, hétfő, 7 óra: + Julianna és István nagyszülők, dédszülők
Február 16, kedd, 18 óra: + István férj, édesapa, nagyapa
Február 17 Hamvazószerda,
17 óra (Bazita)
18 óra: + Mária édesanya, Gergely édesapa, + Miklós és István
Február 18, csütörtök, 18 óra: + Unokatestvér
Február 19, péntek, 18 óra: + Antal férj, édesapa, nagyapa, dédapa
Február 20, szombat, 7 óra: + Mária
Február 21, vasárnap, Nagyböjt 1. vasárnapja
7 óra: + Szülők, nagyszülők
8.30 (Bazita)
10 óra: + Férj, édesapa, nagyapa és élő családtagok
11 óra: Betegekért és az egészségügyi dolgozókért
18 óra: + Dezső férj, édesapa
Hálásan mondunk köszönetet mindazoknak, akik imáikkal, tevékeny
közreműködésükkel és részvételükkel segítették a Házasság hete lelkiségi és játékos programjainak megvalósulását! Kísérjük imáinkkal továbbra is a házaspárok életét!
A Házasság hetével kapcsolatos tudósítások, képek és videók megtekinthetők Plébániánk honlapján.
Február 17-én, Hamvazószerdával elkezdődik a nagyböjti időszak.
Ne felejtsük, hogy Hamvazószerda szigorú böjti nap. 14 éves kortól
hústilalom van, a 18 és 60 év közöttiek pedig ezen a napon háromszor
étkezhetnek, melyek közül csak egyszer lakhatnak jól. Ezen kívül nagyböjt minden péntekén hústilalom van a 14 éven felüliek számára.

