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Tábla az élelmiszerbolt előtt

Egy pap a New York-i egyházmegyéből, Carlos Limongi atya felvillanyozó
üzenetet posztolt az Instagramon. A fényképet a helyi katolikus híveknek
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szánta, akik annak ellenére, hogy a templomok nyitva vannak és a misék
nyilvánosak, meglehetősen alacsony számban jelennek meg a vasárnapi
szentmiséken.
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Való igaz, hogy azok számára, akiknek az egészségi állapota kívánnivalót hagy
maga után, és veszélyes volna kimozdulniuk hazulról, a miselátogatás most nem
kötelező. Limongi atya azonban úgy gondolta, érdemes valami kreatív ötlettel
„feldobni” a hívek templomba járási kedvét.
Pár nappal hamvazószerda előtt a fiatal pap napszemüveget vett fel, belebújt a
maszkjába és kiállt a helyi élelmiszerbolt elé. Kezében egy nagy keménypapír
táblát tartott, a következő felirattal:
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Ha el tudsz jönni a boltba vásárolni, akkor a misére is el tudsz jönni.
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„Arra gondoltam, valami vicces, könnyen megérthető, de igaz dologgal kéne
előállnom. Az élet lassan visszatér a normális kerékvágásba, de a miselátogatók
száma csak nem nőtt. Nem akartam senkit sem megbántani vagy
megszégyeníteni, pláne azokat nem, akik számára veszélyes lehet a kimozdulás” –
mondta az atya. – „Csak azt szerettem volna, ha elgondolkoznak azon, hogy ha
egy csomó mindent meg tudnak tenni, amit korábban is csináltak, akkor miért
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nem méltatják Istent is ugyanígy a figyelmükre.”
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Limongi atya korábbi próbálkozása – „Hozd el egy barátodat is a misére!” – nem
hozott változást, ezután jutott eszébe a fényképen megörökített ötlet.
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És az eredmény? Az akciót követően a pap úgy nyilatkozott a ChurchPOP
portálnak, hogy a miselátogatók száma „exponenciálisan megugrott”. Lehet, hogy
ez a nagyböjti időszak hatására történt, ő azonban úgy hiszi, hogy az ő jelzése is
hozzájárult a sikerhez.
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Forrás: churchpop.com
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