Április 11, Az Isteni Irgalmasság Vasárnapja
7 óra: + Ferenc
8.30 (Bazita): + László György, László István és Baranyai szülők
10 óra: + Nagyszülők és keresztszülők
11 óra: Betegekért és egészségügyi dolgozókért, + Ilona és Gyula
szülők
18 óra: + Julianna édesanya (+10.évf.), + Balázs édesapa, + Béla
testvér (+5.évf.)

Plébániai Hírlevél
2021. április 4.
Húsvétvasárnap
Az élet hangjai

Altemplom ünnepi nyitva tartása:
Április 04. Húsvétvasárnap:
7-19 óra
Április 05. Húsvéthétfő:
7-19 óra
Kérjük, az altemplomban is ügyeljenek arra, hogy egymástól nagyobb távolságot tartsanak és egyidejűleg ne tartózkodjanak tíznél
többen a zárt helyiségben! Ügyeljünk a rendezettségre és legyen gondunk az elhervadt virágok eltávolítására is!
Jövő vasárnap lesz az Isteni Irgalmasság vasárnapja. Szentmisék
előtt 5 perccel az irgalmasság rózsafüzérét imádkozzuk el. Kapcsolódjunk bele a közös imádságnak ebbe a formájába is!
Az a nap egyúttal a Szent Rafael kórház kápolnájának búcsúünnepe.
Mivel a kápolna továbbra is csak a kórházban lévők számára nyitott,
lelki közösséget vállalva imádkozzunk egészségügyi dolgozóinkért, betegeinkért, valamint az ő gyógyulásukért és a koronavírus-járvány mielőbbi megszűnéséért!
Várjuk azon fiatal családok jelentkezését, akiknél a közeljövőben
kisbaba fog születni és szeretnék, ha a vándorbölcső náluk is két-három
hónapot lehetne. A vándorbölcsőt díjmentesen lehet igényelni. Célunk,
hogy ezzel is segítsük a fiatal párokat, akik vállalják az új élet érkezését!
Még van lehetőség, hogy az útjára indított Szent József képet további családok fogadják otthonukba, hogy ezáltal is kérjék családjukra,
otthonukra Szent József pártfogását és oltalmát!
Megjelent a Martinus újság áprilisi száma, valamint plébániánk kiadványának, az Örömhírnek legújabb példánya. Örömmel ajánlom szíves figyelmükbe, mert ismét tartalmas írások születtek!
MÁRIA SZEPLŐTELEN SZÍVE PLÉBÁNIA – 8900 Zalaegerszeg, Átalszegett utca 100. • Telefon: 92/320626 • Email: zeg3@martinus.hu • Honlap: http://zeg3.martinus.hu • Keressen minket a
Facebook-on is! • Hivatali idő: hétfő: 9-12 óra; kedd: 10-12; 14-16 óra; szerda: 10-12; 14-17
óra; csütörtök: 10-12; 14-17 óra; péntek: 10-12 óra vagy telefonos egyeztetéssel

A minap kijutva a természetbe, a kora reggeli órákban, amikor még
az ébredező város útjai nem zajosak a mély álmot alvó autók reggeli,
rekettes hangjától, a levegő meg nem lesz nehézkes a kipufogók gőzétől, hallva a madarak felkelő Napot köszöntő énekét, próbáltam megfejteni, hogy milyen madár hangját hallhatom. Nem sok sikerrel… De
akkor már próbálom meglesni, hogy hol van az a torok, amely madárfüttyel tudja bekiabálni az erdőt, mezőt. Ismét sikertelenség, mert álcaruhájukat nem ember varrta, rejtekhelyüket nem kezünk alkotta. Így
hát maradt a felismerés, hogy a hang ismerős és szépen csengő, de
ezután is marad ugyanolyan titokzatos.
Egy kicsit másként, de ugyanezt a felismerést élte át az üres sír mellett Mária Magdolna is, amikor ismerős hangként, de ismeretlentől
hallotta: „Asszony, miért sírsz?” /Jn 20,13/; ennek voltak részesei a
tanítványok az emmauszi úton, amikor lángolt a szívük, ahogy az isme-

rős hang „álruha alól” beszélt hozzájuk /vö. Lk 24,32/; vagy éppenséggel a Genezáreti tavon újra hal után vágyakozva, de a partról megszólítva egy úri hangot hallottak: „Fiaim, nincs valami ennivalótok?” /Jn
21,5/.
És még sorolhatnánk a tanúkat, akik átélték, hogy egy hang megszólította őket, de nem ismerték fel a hozzájuk szólót. Így volt ezzel Saul is,
aki ismerte a hozzánk szóló Isten szavait, akiről azt írja a Zsidókhoz írt
levél, hogy: „sokszor és sokféle módon szólt hajdan Isten az atyákhoz a
próféták által, ezekben a végső napokban Fia által szólt hozzánk” /Zsid
1,1-2/, de más dolog ismerni az elhangzott szavakat, más dolog hallani
a szót, más dolog érteni is az üzenet tartalmát és más dolog felismerni,
hogy ki az, aki szól! Saul, noha kikupálódott Gamáliel rabbi iskolájában,
ismerte az ószövetségi írásokat, mégsem ismerte fel, hogy ki szólt hozzá a damaszkuszi úton.
Már bennük is felismerhetjük, hogy a teremtmény elfelejtette a Teremtő hangját, az ember az Isten hangját, a tanítvány a Mester hangját. Egyik reggeli zsolozsmán is előfordult az, hogy a mögöttem ülők
közül egyszer csak kihallatszott egy erőteljesebb hang, amiről tudtam,
hogy ismerem, de nem ugrott be, hogy kié. Elfelejtjük lassan egymás
hangját is. Vagy, amikor telefonon hív egy ismeretlen szám, felveszem,
bemutatkozok, de ez a hívó féltől nem érkezik, hanem azzal kezdi, hogy
„hát ne ismer meg?” – „Hát, nem…”
Húsvét most arról is szól, hogy újra megismerünk hangokat! Nem
biztos, hogy értjük, de tudjuk, hogy mit üzen és azt is, hogy nekünk
szól! Ahogy a madarak éneke is hirdeti a tavaszt, hogy az álomból van
ébredés, hogy a téli némaságból van tavaszi zsongás, hogy a kelepelésben benne van az üzenet, hogy a vándorút után van hazaérkezés, az
egyedül létből társra találás, a kemény tojásban pedig az új élet lehetősége.
Ilyen beszédesek templomaink harangjainak tornyokból szálló hangjai is. „Elmentek Rómába”, majd, mint a vándormadarak mégis visszatértek, mert itt vannak itthon és itt van üzenetük. Üzenik, hogy van
feltámadás, van élet, van Isten és van hely, ahová várnak minket!
Ugyanígy az életről szól a „vágyva vágyott” és a húsvét éjszakáján
újra tanult énekünk az „Alleluja!” Nem igazán értjük, hiszen nem magyar szó. De ujjongást, örvendezést, győzelmi szavakat jelent, amely
annak diadala, hogy az élet győzött a halál felett!

És most fáj leírni, mert fáj tudni is, hogy meg kellett ismernünk egy
másik hangot: a halál hangját is! Amikor a Kereszten függő Jézusról az
az evangélium azt mondja, hogy „hangosan felkiáltott és kilehelte lelkét” /Mt 15,37/. Amikor szinte halljuk a szótlanságot is. De ez a szótlanság is beszédes!
És ilyen, nem húsvétkor megtanult, de az ünnepek alatt sem elfeledett hang pl. a kórházi gépek pittyedése, a lélegeztető gép ritmusának
hangja. Szívszorító hang, de az élet hangja ez is! Minden csippanás azt
üzeni, hogy van ott még élet, még ha két világ határán inog is, akkor is
élet! De, ha a gép elhalkul, akkor annak némasága is beszédes, mert mi
tudjuk, hogy akkor is van élet! Még, ha a gép már nem is méri, és az
érzékszerveink nem is érzékelik, akkor is van élet! Mert Krisztus feltámadt, él és örök élettel ajándékozott meg minket!
Az élet hangja lett minden! Nekünk csak az a feladatunk, hogy hegyezzük a fülünket, kinyitjuk a szívünket és engedjük, hogy „a föltámadt Krisztus világossága oszlassa szét szívünk és elménk homályát!”

Áldott Húsvétot kívánunk plébániai közösségünk minden tagjának!
INFORMÁCIÓK A HÉTRE
Heti szentmisék rendje:
Április 5, Húsvéthétfő,
7 óra: Hálából a 79 évért
8.30 (Bazita)
10 óra: + Szülők, nagyszülők
11 óra: Betegekért és egészségügyi dolgozókért
18 óra: + János és Tamás
Április 6, kedd Húsvét nyolcadában,
9.45: Habi Józsefné Büki Irén temetési szentmiséje
18 óra: Kovács és Horváth család + tagjai
Április 7, szerda Húsvét nyolcadában, 18 óra: + Szülők, nagyszülők
Április 8, csütörtök Húsvét nyolcadában, 18 óra: + Férj, szülők
Április 9, péntek Húsvét nyolcadában,
11.45 (Bazita): Lovonyák János temetési szentmiséje
18 óra: + Borsos László és neje Kiss Jolán, és + menyük Marica
Április 10, szombat Húsvét nyolcadában, 7 óra: Vörös és Lukács család élő és + tagjai

