TEMETŐKÁPOLNA (1904)
Ha a miskolciaktól megkérdezné ma
egy turista, mondanák meg, hol van
ez a templom vagy kápolna, és
megmutatná nekik a fotót, esetleg
még azt is hozzá tenné, hogy 1904ben tervezték, és még azt is, hogy
Klimm Lajos építőmester műve
a rajz, akkor sem biztos, hogy
a Mindszenti temető felé kalauzolnák az illetőt.
Lehetséges, csak igen
kevesen tudják, hogy ez a kápolna a Mindszenti temető
kápolnája, és igen, 1904-ben
készült a rajz, ami az akkor
épülő kápolna metszeteinek
egyik szép akvarellje. Úgy
annyira, hogy amikor egy tervező
hölgynek megmutattam, akkor szinte felkiáltott a csodálattól és azt
mondta: nagypapám dolgozó asztalán láttam ilyet. Ők még tudtak így
tervezni, és így tudtak rajzolni!
Igen, ez a gyönyörűséges
rajz, azt a csúnyácska kápolnát ábrázolja, amit ma a Mindszenti temető bejáratánál láthatunk. Kopottas,
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viseltes, és ráadásul tíz méter sincs
közte és a ravatalozó között, amelyet manapság igen gyakran használunk, járvány sújtotta napjainkban.
Nos, ez a kápolna hajdan ilyen gyönyörű volt, és szeretnénk mindent
megmozgatni,
hogy ismét méltó
legyen önmagához és ahhoz,
ami előtte zajlik.
Szeretnénk mindent megmozgatni, de ha mindent
nem is tudunk,
azt a két-három
hatalmas szemetes konténert, mindenképpen szeretnénk elmozdítani a kápolna mellől.
A temető másik végébe vinni, ahol a
négysávos és a Dankó Pista út kereszteződése van. Található ott egy
sufnissarok, amit ha kipucolunk, és
egy sima betonplaccot alakítunk
oda, akkor a konténereket elhelyezhetjük. A temetések és a kápolna
pedig visszanyeri méltóságát.
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Április 11-én, az Isteni Irgalmasság vasárnapját ünnepeljük. Kérjük
Istentől a járvány megszűnését, egyházi és közösségi életünk
újjászületését.
Tekintettel az óvatos állami enyhítésekre és a beoltottak növekvő
számára, az Egri Főegyházmegyében április 17-én, jövő szombat
estétől ismét a nép részvételével végezhetjük a szentmiséket, a püspöki
konferencia irányelveinek megtartásával: továbbra is kötelező a
maszkviselés, a kézbe áldoztatás, a kézfertőtlenítő használata és a
távolságtartás.
Szombaton: a Zárda-kápolnában 16:30-kor, a Mindszenti templomban
18:00 órakor lesz a szentmise, melyre a híveket az említett feltételek
mellett szertetettel várjuk. Vasárnap pedig a szokásos időpontokban
lesz a szentmise: 07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 18:00; Zárdakápolna:
17:00, Sajóbábony: 08:00.
A Mindszenti templomból a héten még minden este 6 órakor, jövő
vasárnaptól kezdődően azonban csak vasárnap 10 órakor közvetítjük a
szentmisét a plébánia Facebook oldalán.
A Plébánia Hivatal egésznapos nyitva tartásáról április 11-e után
döntünk.
Az MKPK egyhangú határozata szerint, a vasárnapi szentmisén való
részvétel továbbra sem kötelező.
Templomainkon kívül, plébániáinkon és az oktatási, szociális,
egészségügyi és más intézményeinkben mindenben kövessük az állami
előírásokat. A hatóságokkal működjünk együtt és legyünk figyelemmel
az általuk kiadott általános irányelvekre.
Felhívjuk a figyelmet, hogy aki a koronavírus betegség bármilyen
tünetét észleli magán vagy családján, az maradjon távol a liturgikus
közösségtől.
Szomorúan szívvel, de a feltámadás hitében tudatjuk, hogy a héten két
lelkipásztor adta vissza lelkét a Teremtőnek. Dr. Bogdan Adamczyk
minorita szerzetes, a Szegedi Minorita plébánia plébánosa és Galó
József atya, a Verpeléti r.k. plébánia plébánosa. Mindketten Covid
fertőzésben haltak meg. Imádkozzunk lelkiüdvükért!

