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Január hónap végén járunk, még bőven benne vagyunk az esztendő legfontosabb tennivalóinak a megtervezésében. Furcsán érzi magát ebben a
helyzetben nem csak a Mindszentitemplom plébánosa, hanem minden
plébános, akinek az előttünk álló
esztendőt a munkatársakkal, a képviselőtestülettel és a hívekkel közösen meg kell terveznie. Sok tényező
befolyásolja azt, hogy a liturgikus
eseményekből, amely egy évet fémjelez, mit lehet és hogyan lehet megtartani a járvány miatt, és ami megtartható, az is milyen formában? Így
fogtunk hozzá pénteken az „ötletelésnek”, a képviselő-testület azon
tagjaival, akik el tudtak jönni az évelei tervező értekezletre.
Három vezető témánk van, amihez
mindenképpen szeretnénk hozzákezdeni ebben az esztendőben. Az
egyik a templom környezetének
rendbetétele. Magyarul a mostani
viszonyokon mindenképpen javítani
kell: a garázsokat elbontani és újat
építeni. Ezzel egy időben a templom

közvetlen külső környezetét, autóparkolók kialakításával bővíteni, és
megszűntetni azt a gödrös összevisszaságot, ami nem kis mértékben
balesetveszélyes is. Ezt azonban
meg kell előznie csatornázási és vízelvezetési munkálatoknak, mert a
Kis-Avasról rajtunk keresztül folyó
csapadék víztől a templomot meg
kell védenünk.
Másik égetően szükséges munkálatokat a temetőben kell végeznünk. A
temetőkápolna állapota méltatlan
ahhoz, aminek épült, kívül is belül is
bántó ahogyan kinéz, és sérti is a temetésre jövő gyászolók lelkivilágát.
A munka, amit föltétlenül el kellene
végezni a kápolnán, a belső rendbetétel, vakolat és díszítő festés helyreállítása, és alkalmassá tétele arra,
hogy ott (ha úgy kívánják) akár temetési szentmisét is lehessen végezni, ami most teljességgel elképzelhetetlen. Pályázatot nyújtottunk
be egyházi épített örökség címen
(EEÖR-KP-1-2021/1-001335), melyen 15 MF-ot lehet nyerni. Ennek

sikerétől függ, hogy megindítható-e
a kápolna felújítás és a környezet
rendezés terveztetése és engedélyeztetése. A kápolna körül, hatalmas
szemetes konténerek rondítják a képet, és zavarják a szertartásra érkezőket. Ezeknek a konténereknek a
temető másik végén a Király út és a
Dankó Pista út kereszteződésénél
lesz a helyük. Könnyebben megközelíthetők a hulladék elszállításakor.
A temető kerítése és útjai is igen
rossz állapotban vannak, ennek a javítása sem várhat sokáig. A temetőgondnoki épület külső és belső rendbetétele is napirenden van, ebben található a sírásók öltözője és tisztálkodó helyisége, nagyon rossz körülmények között.

A harmadik terület, amivel ebben az
esztendőben szintén foglalkozni kell
a Zárdakápolna. Ugyan a Fráter
gimnázium átkerült a Szent Anna
plébániához, de a kápolna a Mindszentnél maradt, mert a misére odajáró hívek nagyobb része is hozzánk
tartozik. A sekrestye igen baleset veszélyessé vált, a bútorzata a múltszázad húszas éveiből való, a padló burkolata elkorhadt, besüppedő hepehupás. A kápolna villanyhálózata a
második világháború előtti szövetbevonattal szigetelt. Folyton kiégnek az izzók a zárlat okozta feszültségingadozás miatt. A villany és a
sekrestye felújítási terveit is elkezdtük.
Ezekhez a tervekhez kérjük a Testvérek segítségét és Isten áldását!
-------------HIRDETÉS
- Kedden február 2-án Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe lesz. A
szerzetesi hivatásokért imádkozunk ezen a napon. Szentmise reggel 7,
délelőtt 10 és este 6 órakor lesz; a Zárdakápolnában fél 5-kor. Gyertyaszentelést a 10 órai szentmisén végzünk. Aki szeretné gyertyáját
megszenteltetni, az a 10 órai szentmise előtt hozza az oltár elé. Szerdán Szent Balázs püspök ünnepe. Reggel is és este is lesz balázsáldás.
Maszk viselése kötelező!
- Pénteken elsőpéntek, reggel a szentmise után is gyóntatunk (szokásos
gyónási időpontok is maradnak: csütörtök, péntek, szombat este fél 6).
- Szombaton eltemették városunk volt polgármesterét Dr. Kriza Ákost.
Isten nyugtassa és adjon neki boldog örökéletet!

