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Kedves Testvérek!
„Miután hazaküldte, fölment a hegyre, hogy imádkozzék. Közben besötétedett, s ő ott volt
egymagában.” Mt 14,23
Gondolom kevés az az ember, aki most napjában ne nézné a híreket, hogy mi történik
körülöttünk. S hogy meddig tart még ez a kiszolgáltatott és korlátozott életmód. Mint felelős
lelkipásztor nekem is be kell tartanom a Püspök kari rendelkezéseket és korlátozásokat, de
szeretném azért folytatni a korlátozások között az Úrról lévő beszédet.
A fent említett szentírási részt azért választottam, mert kényszer hatására igaz, nekünk is
vállalni kell egy sajátos visszavonulást. Tudom, hogy nehéz kényszer hatása alatt
elcsendesedni, de tapasztalataim alapján segít a Szentlélek! Jézus a kenyérszaporítás után
vonult vissza, nekünk a megszokott, jótettekkel teli életvitelünről kell mérleget készíteni
szobánk csöndjében vagy gyermekek hangzavarában. Igen nehéz tud lenni az egyedüllét
illetve az együttlét is. Az alkalmazkodás nem mindig az erősségünk! De talán a szeretetünk
újra és újra győzni fog.
Nem szeretném hosszúra nyújtani a szentírási vers elemzését ezért abba is hagyom, de
nyugodtan lehet gondolkodni rajta!
Ami készetetett e levél megírására, az nem más, mint, hogy szeretném tájékoztatni
a testvéreket arról, hogy:
Először is, hogy nem misézhetek nyilvánosan, de a technika által hétről-hétre a mi
templomunkból is fogunk saját erőből misét közvetíteni. A honlapon lesz egy link, amire
rákattintva elindul a felvétel.
Másodszor, arról hogy a templom áldozatot hozó emberek révén hétköznap naponta
nyitva lesz délelőtt 10 és 11 között ill. délután 5 és 6 között (kedden már 4-től ). Itt is
szeretném megköszöni a segítségüket! Aki szívesen segítene, hogy többször legyen nyitva a
templom kérem, keressen engem! De fontos, hogy 10 főnél egyszerre ne többen ne legyünk
ott és most ki kell használni a templom nagyságát, kérem egymástól a lehető legtávolabb
üljenek!
Harmadszor mivel a plébániának van kertje így biztosítva van a szabadtéri gyóntatás.
De csak bejelentkezés alapján! A telefonszám 20/8231757.
Negyedszer, akinek bármi ötlete és kérése van, vagy csak beszélgetni szeretne
nyugodtan hívjon.
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