
Április 23, csütörtök: Bencze család 
Április 24, péntek + Gyula férj, édesapa 
Április 25, szombat: + Tamás 
Április 26, Húsvét 3. vasárnapja – Irgalmasság vasárnapja 

 + Lajos és Matild 
+ Tislerics szülők és a Cziráki család + tagjai 
+ Margit édesanya 
Vörös és Porpáczy család élő és + tagjai 
 

Mai napon van az Isteni Irgalmasság vasárnapja. Ezért a mai napon imád-
kozzuk el valamennyien az Isten Irgalmasság rózsafüzérét! Az imakilenced vég-
zéséhez hanganyagot találnak honlapunkon. 

Mivel a kórházkápolna Isten irgalmasságának titulusát viseli, ezért – a kórház 
vezetőségének kérésére – búcsúi szentmisét mutat be Nyisztor Krisztián atya 
ma délután 4 órakor. Továbbra sincs lehetőség arra, hogy hívek is részt vegye-
nek szentmisén a kórház kápolnájában, de ha csak tudunk, lélekben kapcsolód-
junk bele a közös imába. Utólag akár a felvételen keresztül is! 

Jövő vasárnaptól kezdődően a Zalaegerszeg TV élőben közvetít római 
katolikus szentmisét 8.30-as kezdettel a Mária Magdolna templomból. 
Reméljük ez által is mind többen tudják otthonaikban megszentelni vasár-
napjukat! 

Keressék fel honlapunkat, ahol a járvány időszakában különböző lelkiségi 
anyagokkal próbáljuk segíteni imaéletüket! Megtalálhatók ott szentmise 
közvetítések, imádságok, elmélkedések. Emellett honlapunkról elérhető 
(http://zeg3.martinus.hu oldalon, az aktuális menüpont alatt a szívhang 
fülre kattintva) a Mária Rádiós önkénteseink által hétről hétre összeállított 
irodalmi blokkunk, a Szívhang is. Ismerős hangok szólaltatnak meg keresz-
tény tartalmakat, hogy ez által értékes, lélekemelő gondolatokkal gazda-
godhassanak. 

Szeretettel kérjük a Testvéreket, ne feledkezzenek meg személyi jövede-
lemadójuk kétszer 1%-ának felajánlásáról. Az első százalékot kérjük, hogy 
katolikus egyházunknak ajánlják fel (technikai szám:0011), a második száza-
léknál pedig szeretettel ajánljuk a Testvérek figyelmébe plébániai alapítvá-
nyunkat- Neve: Mindszenty Emléktemplom Plébániai Alapítvány, címe: 8900 
Zalaegerszeg, Átalszegett utca 100., adószáma: 19272629-1-20. Előre is kö-
szönjük támogatásukat! 

 

SZŰZ 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: 9-12 óra; szerda: 15-17 óra; csütörtök: 9-12 óra; péntek: 
15-17 óra vagy telefonos egyeztetéssel 

Plébániai Hírlevél  
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Misericordiae vultus – Az irgalmasság arca 
 

Modern napjaink-
ban egy valamit ma-
gára adó, nagy cég-
nek van sajtórefe-
rense, aki ha kell, 
nyilvánosság elé áll. 
Az ő hangján szólal 
meg a cég, ő adja az 
arcát a vállalkozás-
hoz. Onnantól kezd-
ve bármi történik, 
nem a „láthatatlan 
vezérigazgató” arca 
sejlik fel emlékeink-
ben, hanem annak az 
illetőnek az arca. 
Azonosítjuk az arccal 
a történetet. 

Gyerekkoromban 
szívesen néztük a 
családdal a híres 
nyomozós filmet, a 
Colombo-t. Szeret-
tem, mert sajátos 
stílusa volt, hogy 
végig a tettessel be-
szélgetett és percről 
percre kibontott va-
lamit a történet szö-
vevényes fonalából. 



Ja, és ez a Peter Falk által megformált egyén mindig mesélt a feleségéről, de 
soha, még egy képkocka erejéig sem került elő. Nem tudunk arcot párosíta-
ni egy emberhez. Egy ember, aki mindig csak fogalom marad, de soha nem 
lesz személlyé, mert nincs neki arca. 

Ellenben ez a Colombo nyomozó mindig Szabó Gyula magyar hangján 
szólalt meg a magyar televízió képernyőjén. Ezért, ha meghallottam azt az 
ismerős hangot, akkor eleinte azt hittem, hogy Magyar népmese, vagy Dr. 
Bubó megy a TV-ben, mert a hanghoz eleinte ezeket a képeket társítottam. 
Felnőve pedig mindig a ballonkabátos, bongyor hajú, szivarozós, jobb sze-
mére hunyorító alak arca jutott eszembe. 

Képek, hangok, arcok társítása az emberi agy csodálatos játéka. Manap-
ság – mondjuk – inkább Győrfi Pált kellene megemlíteni, ő lett a koronavírus 
járvány elleni védekezés hangja és arca. 

De vajon mondhatjuk-e, hogy egy elvont fogalomnak, mint az „irgalmas-
ság” annak arca van? Ferenc pápa az Irgalmasság szentévét megnyitó bullá-
jának ezt a címet adta: Az irgalmasság arca. Jézusban láthatóvá válik az irga-
lom. Neki nem csak egy tulajdonsága az irgalmasság, hanem ő maga az irga-
lom. Benne arca lett az irgalmasságnak. Ha jót tett, megkönyörült, megbo-
csájtott, akkor minden egyes alkalommal az irgalmasság mutatkozott meg. 
A megtestesülésben, Gyümölcsoltó boldogasszonytól kezdődően karácso-
nyon át nagypénteki kereszthalál megváltó pillanatáig az Irgalom szinte járt-
kelt közöttünk. 

A pécsi székesegyházban jó néhány ószövetségi jeleneten ábrázolják az 
Istent, a mennyi Atyát, de valamennyi képen „Jézus arca” van neki, mert 
Jézus az Ő búcsúbeszédében, amit nagycsütörtökön is felolvastunk, azt 
mondja Fülöpnek: „aki engem lát, az atyát látja” /Jn 14,9/. 

Ma sincsen ez másként: az Isten irgalma rajtunk keresztül is meg tud mu-
tatkozni: megbocsájtásban, segítségnyújtásban, nagyvonalúságban, az önös 
érdekeinken való túllépésben amikor mások felé fordul figyelmünk, a gyen-
géd emberi megnyilvánulásainkban (simogatás, kedvesség, megértő maga-
tartás, együttérző jelenlét) mind-mind alkalom arra, hogy mi magunk válunk 
az Irgalmasság arcaivá.  

Ehhez a „projekthez” érdemes az arcunkat adni! Nem ciki Isten irgalmát 
megjeleníteni ebben a kesze-kusza világban. Nagyon sok embertársunk azt 
mondta, hogy ezekben a nehéz időben ő még humánusabb próbál lenni, 
vagyis még emberibb ember. Ezért vállal valami pluszt, önkénteskedik és 
felajánlásokat tesz. 

De a keresztény ember nem csak emberibb ember lehet, hanem egyre 
istenképűbb emberekké lehetünk, ha az irgalom arcát öltjük magunkra. 

Krisztián atya e hét keddjén ünnepelte 40. születésnapi évfordulóját. Ő, 
mint a zalaegerszegi Szent Rafael Kórház kórházlelkésze szüntelenül ugya-
nezen fáradozik: Isten irgalmas arcát kell megjelenítenie beteg embertársa-
ink felé éppúgy, mint az egészségügyi dolgozók felé. Kívánjuk, hogy ezt a 
szolgálatát Isten áldásával tudja végezni! Legyen ő minden ember számára 
Isten irgalmának arca, megjelenítője. Isten éltesse számos éven át! 

 

15 éve választották pápává emeritus szentatyánkat, XVI. Be-
nedek pápát 

 

A napokban töltötte be 93. születésnapi évfordulóját, ma pedig annak 
van 15. évfordulója, hogy 2005. április 19-én őt választották Szent Péter 
265. utódjának, Róma püspökének. 2013. februárjában lemondott péteri 
tisztségének ellátásáról és azóta – mai szóhasználattal élve – „önkéntes ka-
ranténban” van. Élete, papi szolgálata így is értékes. Jelen helyzetével pél-
dát ad arra, hogy az élet értékét az adja, hogy mennyire tudunk Istennel 
együtt munkálkodni még a visszavonultságban is! 

Isten éltesse emeritus pápánkat! 
 

Altemplom nyitva tartása 
Az altemplomban szeretteik emlékét továbbra is kegyelettel őrizhetik. 

Bátorítjuk Önöket, hogy továbbra is imádkozzanak szeretteikért, nyughe-
lyüknél emlékezzenek meg róluk. Minden vasárnap 7-12 óráig lehetőséget 
biztosítunk az altemplom látogatására. 

Kérjük, az altemplomban is ügyeljenek arra, hogy egymástól nagyobb tá-
volságot tartsanak és egyidejűleg ne tartózkodjanak tíznél többen a zárt 
helyiségben! Ügyeljünk a rendezettségre és legyen gondunk az elhervadt 
virágok eltávolítására is! 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
A heti szentmisék rendje: 
Április 20, hétfő: + Mária édesanya (+20-évf.), + Gergely édesapa, + Ist-

ván és Miklós testvér 
Április 21, kedd: Hálából a Segítő Szűzanya tiszteletére gyógyulásért 
Április 22, szerda: + Szülőkért, nagyszülőkért, születendő ikrekért, Ildikó 

gyógyulásáért 


