
 

Grignion Szent Lajos Mária áldozópap: + Szülők, testvérek és hozzátartozók 
Április 29, szerda, Sienai Szent Katalin szűz és egyháztanító, Európa társvé-

dőszentje: + Julianna édesanya, Balázs édesapa és Béla testvér  
Április 30, csütörtök, Szent V. Piusz pápa: Család + tagjai 
Május 1, péntek, Szent József, a munkás: + Bernadett édesanya és élő csa-

ládtagok 
Május 2, szombat, Szent Atanáz püspök és egyháztanító: Hálából gyógyulá-

sért és élő Henriettért és Istvánért 
Május 3, Húsvét 4. vasárnapja  

 + Mária és Sándor szülők, + családtagok és + Sándor testvér; Bognár 
Imre édesapa és felesége Julianna édesanya és Bogár nagyszülők; + Szü-
lők, testvérek és hozzátartozók; + Édesapa és élő szerettei 

 

A mai vasárnaptól kezdődően a Zalaegerszeg TV élőben közvetít római ka-
tolikus szentmisét 8.30-as kezdettel a Mária Magdolna templomból. Reméljük 
ez által is mind többen tudják otthonaikban megszentelni vasárnapjukat! 

Jövő vasárnap, húsvét 4. vasárnapján különösen imádkozzunk új papi és 
szerzetesi hivatásokért, egykor plébániánkon szolgáló lelkipásztorokért! 

Megérkeztek az Adoremus májusi számai, amelyek a plébánián átvehetők. 
Keressék fel honlapunkat, ahol a járvány időszakában különböző lelkiségi 

anyagokkal próbáljuk segíteni imaéletüket! Megtalálhatók ott szentmise közve-
títések, 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 keresztény tartalma-
kat, hogy ez által értékes, lélekemelő gondolatokkal gazdagodhassanak. 

A héten született döntés arról, hogy a szeptemberre tervezett Eucharisztikus 
Kongresszust a járvány okozta helyzet miatt 2021. szeptemberére átütemezik. 
Az újabb információkról későbbiekben tudunk tájékoztatást adni. 

Szeretettel kérjük a Testvéreket, ne feledkezzenek meg személyi jövedelem-
adójuk kétszer 1%-ának felajánlásáról. Az első százalékot kérjük, hogy katolikus 
egyházunknak ajánlják fel (technikai szám:0011), a második százaléknál pedig 
szeretettel ajánljuk a Testvérek figyelmébe plébániai alapítványunkat- Neve: 
Mindszenty Emléktemplom Plébániai Alapítvány, címe: 8900 Zalaegerszeg, 

Átalszegett utca 100., adószáma: 19272629-1-20. Előre is köszönjük támoga-
tásukat! 
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  
 

2020. április 26. 
Húsvét 3. vasárnapja 

 
 

 

Ha velünk az Úr áldása… 
A minap autó-

ban ültem és ép-
pen az egyik rádió 
adást hallgattam, 
amikor leadták a 
60-as évek elejéből 
Hollós Ilona Ahogy 
lesz, úgy lesz című 
énekét. Én ezt a 
számot eddig csak 
Koncz Zsuzsától 
hallottam. Azt hit-
tem az övé. Utána 
néztem, és kide-
rült, hogy nem is 

Konzc dala, eredetileg még csak nem is Hollós Ilonáé, hanem egy régi, 1956-
ban Alfred Hitchcock által forgatott bűnügyi filmnek volt a betétdala. Nem 
mondom, hogy egy világ dőlt össze bennem, de meglepődtem, mert tényleg 
azt hittem, hogy ez amolyan eredeti „hungarikum”, de aztán kiderült, hogy 
csak a tájékozatlanságom miatt gondoltam így, hiszen, állítólag sok angol 
focimeccsen is szurkolók üvöltik a lelátóról a játékosokat bátorítva. 

Az énekben párbeszédek hangzanak el, anya-lánya, férj-feleség, szülő-
gyermek között, tervezgetve a jövőt, házasságot, életet, szépséget, gazdag-
ságot. És visszatérő refrénként jön: bármi lesz, úgy lesz, a jövőt nem látjuk 
előre. 

Különböző korokban érdekesen aktualizálták az egyes élethelyzetekhez 
akár az 56-os disszidensek, akár az itthon maradottak, vagy éppen a rend-
szerváltás környékén élők. És akár még egyet is tudok vele érteni, mert va-
lóban oly sok dolog bizonytalan még a ma délutánban is, nem hogy biztosra 
venni a jövő hetet, hónapot, évet. 



Na, de mi meg „Búzaszentelőre” készülünk! És úgy éreztem, hogy ez az 
ének túlságosan olyan „fátum” szerű, hogy mindent a sors hoz el, kinek ez 
jut, kinek az. Nem azt sugározza, amit mi keresztények el akarunk mondani 
a világnak. Igen, a „jövőt nem sejthetem, ahogy lesz, úgy lesz”, de azért meg 
mégsem minden a puszta véletlen műve, nem a sors kisded játéka az embe-
riséggel mindaz, ami megtörténik. Sokkal inkább arról van szó a keresztény 
felfogás alapján, hogy valamennyien a gondviselő Isten kezében vagyunk. 
Elfogadjuk, hogy nem irányíthatunk mindent mi. Vannak dolgok, amelyeket 
kérhetünk, de miután kértük, továbbra is ajándék lesz, ha megkaptuk, köve-
telni nincs jogunk. 

Isten Ura a teremtett világnak, de átadta az embernek, hogy „gondozza 
és őrizze azt”. És ezt a nekünk adott, szépen elrendezett kis világot így, vagy 
úgy már egész rendesen felforgattunk és sokszor csodálkozunk, hogy miért 
vannak a szélsőséges helyzetek? 

Fenekestől felforgatott világunkban, az extrém helyzetekben éppúgy, 
mint amikor minden olyan szépnek látszik, nagyon is ki vagyunk szolgáltatva 
a környezeti tényezőknek. Mert nem csak arról van szó, hogy vajon lesz-e 
alkalmas kiránduló idő, lehet-e a szabadban piknikezni, strandoláskor hány 
faktoros naptejet kell használni, stb. Hanem, arról, hogy miként lehet ilyen 
időjárási körülmények között élelmiszert termelni, a kártevők ellen miként 
lehet hatásosan védekezni, de úgy, hogy közben a kijuttatott permetszerrel 
ne mérgezzük halálra magunkat? Arról, hogy vajon szabad-e génmódosítani 
egy növényt azért, hogy szárazságot jobban bírja? Az öntözés valóban meg-
oldás, de ennek költsége miatt drágul az élelmiszer ára, a Zala folyó inkább 
már csak patakra hasonlít, a Szentföldről hazatérő zarándok beszámol arról, 
hogy lassan át lehet gázolni a Jordán folyón…  

A mindennapjaink legalapvetőbb részeit érinti az, hogy mi a helyzet a 
földeken, gyümölcsösben, erdőn, mezőn, kiskertben. Érzékenynek kell ma-
radnunk arra, hogy mi újság az aszfalton túl, a virtuális világtól visszatérve a 
teremtett világot csodálva újra kell tanulnunk az összefüggést az esőcsepp, 
a búzaszem, a pékség és az asztalunkra kerülő kenyér láncolatában. És ezt 
még nagyon sok aspektusból érdemes lenne végigzongorázni! 

Miután az elmúlt hetekben mindenki azt figyelte, hogy mi a helyzet a 
nagyvárosokban, a tömeges fertőzések miként alakulnak ki, a vidéki élet 
olyan idillikusan szépnek tűnt: ott biztonság van, a természet az egészséges.  

Most, ha csak egy rövid időre is, de érdemes legalább egyszer megfo-
galmazni azt, hogy milyen szép a zöldellő határ, Isten áldása kísérje az ott 

folyó munkát, és milyen jó lenne, ha ezt a fohászt pár száz év múlva is el-
mondhatná az ember… 

Éppen kedden a reggeli zsolozsmában jött elő újra a 64. zsoltár. Benne 
olyan szépen megfogalmazódik, hogy az imádkozó ember miként látja a 
teremtett világot: „Meglátogatod a földet, és megöntözöd, elhalmozod ál-

dásoddal. Az egek csatornáit megtöltöd vízzel; gabonát nevelsz az ember-

nek, és termékennyé teszed a földet. Barázdáit megöntözöd, rögeit elboro-

nálod, záporokkal porhanyítod, s termését megáldod. Az esztendőt áldásod-

dal koronázod, s lábad nyomán elárad a bőség. Vízzel töltekeznek a szomjas 

legelők, és ujjonganak körös-körül a halmok. A réteket nyájak lepik el, a völ-

gyekben gabona hullámzik; minden ujjong, és dalol színed előtt.” 
Fontos lenne, hogy ne csak a paraszt magánügye legyen, hogy mi van a 

földeken, hanem mi is imádkozzunk, Isten áldását kérve! 
Papnövendék voltam, amikor az alábbi és többi versszakát hallottam an-

nak az éneknek, amelyet „búzaszentelő” alkalmával énekelhetünk. Dúdolva 
vagy csak mondva, így, vagy ehhez hasonló szavakkal, de kérjük Isten áldá-
sát és akkor talán nem csak úgy lesz, ahogy lesz, hanem az Úr áldásával! 

 

„Kik bajukkal hozzád futnak 
Segítségért folyamodnak, 

Nem szenvednek ők szükséget 
Mindig érzik segítséged. 

 
Ha velünk az Úr áldása, 

Nincs gondunk az aratásra. 
Százszoros lesz a termésünk. 

Áldj meg, Uram, erre kérünk.” 
 

Anyakönyvi hírek 
 

Temetés: 

Pais Pálné Horváth Erzsébet: 2020. április 22. 
Batha Györgyné Szabó Erzsébet Irén: 2020. április 23. 

Vízlendvai Lajos: 2020. április 24. 
Nyugodjanak békében! 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
Április 27, hétfő: + László 
Április 28, kedd, Chanel Szent Péter áldozópap és vértanú; Montforti 


