Mai vasárnap 15 órakor lesz a bazitai templom előtti, felújított kereszt
ünnepélyes megáldása. Várjuk a híveket közös imára, Isten áldását kérve az
itt élőkre! Az áldást végzi: Stróber László esperes, apátplébános. Beszédet
mond: Szilasi Gábor önkormányzati képviselő.
Holnap reggel, a szentmisét követően Szent József kilencedünk második
alkalma lesz. Szent József-évhez kapcsolódóan imádkozzunk Jézus nevelőatyjának pártfogását kérve Egyházunkért, hazánkért, családjainkért, édesapákért! Várjuk a mindnyájukat!
Jövő vasárnap a Jó Pásztor vasárnapja, imádkozzunk egyénileg és közösségileg is új papi és szerzetesi hivatásokért!
Az a nap egyúttal könyörgő nap a jó termésért is. A bazitai, 8.30-as és a 10
órakor kezdődő plébániai szentmisében búzaszentelést tartunk. Kérem, hogy
azok a gazdák, ahol szeretnének földjüknél is közös imádságot és áldást kérni,
jelezzék felénk!
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! Az Adoremus májusi száma
átvehető a sekrestyében!
Zalaegerszegen is megszólal a Mária Rádió
A Mária Rádió adása hamarosan fogható lesz Zalaegerszegen is az FM
104,4 MHz-en. Küldetése, hogy segítsen hiteles és kiteljesedett keresztény
életet élni a ma emberének az élet minden területén. Műsorai nem csupán a
szeretetről szólnak, hanem szeretetből is, hiszen önkéntesi szolgálat és hallgatói adományok tartják fenn. A Mária Rádió katolikus szellemiségű, Szent II.
János Pál pápa, XVI. Benedek pápa és Ferenc pápa áldásával működik. Reklámot nem sugároz, politikával nem foglalkozik.
A Mária Rádió közönségtalálkozót szervez, amelyre szeretettel hívja az
érdeklődőket és az együttműködni szándékozókat. A közönségtalálkozóra
ONLINE formában kerül sor 2021. április 30-án pénteken 17:30-tól. A közönségtalálkozóra jelentkezni a zalaegerszeg@mariaradio.hu címen lehet.
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
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Húsvét 3. vasárnapja
Roma locuta, causa (non est) finita
Szent Ágostonnak tulajdonított eredeti mondás így
szól: „Roma locuta, causa
finita” vagyis „Róma szólt, az
ügy be van fejezve”. Ezzel
utalva arra, hogy bizonyos
vitás kérdések esetén, az
álláspontok
ütköztetése
után, ha nem tudtak egy-egy kérdésben biztos döntésre jutni, akkor a
mérvadó az volt, ha Szent Péter székétől, a pápától határozott álláspont érkezett. Egy-egy eretnek tan esetében – mint pl. a Szent Ágoston
vitájának alapjául szolgáló pelagianizmus, ahol a kérdés az volt, hogy
milyen szerepe van a kegyelemnek és az áteredő bűnnek egy konkrét
döntésünk meghozatalában – még akár zsinatokon folyó vita is lehetett
olyan téma, amin nehezen jutottak dűlőre, fontos volt, hogy legyen egy
olyan tanítóhivatali álláspont, ami mérvadó és perdöntő erővel bírt.
És annak ellenére, hogy a vita ezzel lezártnak volt tekinthető, sokszor maga a kérdés, sőt mi több, az eretnekség is fennmaradt.
Noha napjainkban nem csupán elméleti síkon találkozunk ilyen esetekkel, hanem a gyakorlati, mindennapi életet érintő dolgainkkal kapcsolatban is kapunk segítséget, hogy vallásos életünket továbbra is
egységesen, katolikus módon éljük, nehéz eligazodnunk, abban, hogy
akkor most végül is mit mond Róma.
Nem gondoltam volna, hogy erről a kérdésről fogok írni, mégis fontos, hogy magamban is tudatosítsam, hogy mi az Egyházi Tanítóhivatal
álláspontja a vakcinázással kapcsolatban.
Az elsődleges szempont, hogy nem olyan formán foglal állást a Pápai Életvédő Akadémia orvosprofesszorokból és (erkölcs)teológusokból
álló csoportjának tanácsára az Egyház hivatalos Tanítóhivatala, hogy
hatásos, vagy nem hatásos egy-egy gyógyszerészeti készítmény, ha-

nem, hogy bioetikai szempontból miként kell hozzáállnunk ehhez a
kérdéshez. És jelen helyzetünkben azzal találjuk szembe magunkat,
hogy van oltóanyag a Covid betegségre, de vajon használhatjuk-e ezeket?
A Pápai Életvédő Akadémia és a Hittani Kongregáció már korábban
is foglalt állást a védőoltásokkal kapcsolatban, most pedig külön, ezzel
a betegséggel kapcsolatban létrehívott Bizottság próbál iránymutatásokat adni. Az eddig megjelent dokumentumok tükrében az olvasható
ki, hogy továbbra is az élet védelme és az emberi személy méltósága,
Istennek rólunk, emberekről alkotott tervének megóvása a legfőbb
szempont. És ezért fontos, hogy miközben védeni próbáljuk saját életünket, mentjük a hozzátartozóink életét, az egész emberiség életét,
még véletlenül se párosuljon ez a védekező mechanizmus azzal a gondolattal, hogy ennek eredményességéért néhányak beáldozhatók.
Merthogy erkölcsi kérdésként merül fel, hogy abortált magzatok sejtjei
bármilyen formában felhasználásra kerülnek-e, és ha igen, akkor mi,
katolikusok ezeket a vakcinákat használva hallgatólagosan beleegyezünk-e az abortusz borzalmába?
Világos válaszunk, hogy NEM! Nem egyezünk bele abba, hogy emiatt öljenek meg magzatokat! És erről nincs is szó egyik vakcina esetében sem! De esetleg kérdésként merül fel, hogy a meghalt magzatok
sejtjeinek orvosi használata vajon másabb-e mint egy szerv transzplantáció, vagy pl. plazma adásból kinyert sejtek felhasználása?
A hivatalos vatikáni állásfoglalás tehát az, hogy nem számít abortuszban való közreműködésnek, a vakcina elfogadása, de fontos, hogy
ha van választási lehetőségünk, akkor válasszuk azt, ami erkölcsileg
kevésbé kifogásolható.
Így érkezünk meg ahhoz, hogy a Johnson & Johnson által kifejlesztett Janssen vakcina forgalomba kerülésével egy újabb mérföldkőnél
állunk. Eddig csak samponokról és bőrápoló szerekről ismert Johnson
& Johnson termékek mögött is óriási kutatóbázis áll. És mint ilyen, újra
felvetődik, hogy a szépségápolás vajon alkalmazhat-e abortált magzatokból származó sejteket? De ez most megint túlontúl messzire visz,
így álljunk meg annál a ténynél, hogy az említett gyártó előállt az egy
oltásos vakcinával, ám erre azt mondta a Vatikán: ha egy mód van rá,
akkor ne ezt válasszuk. Roma locuta causa finita…
Causa non est finita – az ügy nincs lezárva! Merthogy miként évszázadokkal ezelőtt az ágostoni mondat után is csak a vita fejeződött be,

de a gondolat ment tovább, úgy most is az élet megy tovább, egyre
többet tudnak majd meg az orvosok a betegségről, lehetővé válik majd
valami újabb gyógymód és akkor már még szigorúbb követelményeink
is lehetnek, de most egyelőre ez a tényállás.
És kár lenne kinevetni a Vatikán erkölcsi iránymutatását, vagy az
egészségügy és a tudomány próbálkozását, mint ahogy a másfél évszázaddal ezelőtti Semmelweis Ignácot sem mosolyogjuk meg, hanem
hálásak vagyunk, hogy Klórmésszel fertőtlenítette a kezét…
És, mivel Urunk, Jézus Krisztus azt mondta: „Nélkülem semmit sem
tehettek” /Jn 15,5/, kérjük, hogy adjon bölcsességet a tudomány embereinek, hogy mielőbb teljes és helyes megoldás szülessen a betegség
megfékezésére, hogy egészségben építhessünk egy igazságosabb és
testvériesebb világot, Isten országát!
Anyakönyvi hírek
Temetés
Fehér Miklósné Segesdi Mária: 2021. április 13.
Parti József: 2021. április 13.
Habi Józsefné Büki Irén: 2021. április 16.
Nyugodjanak békében!
INFORMÁCIÓK A HÉTRE
Heti szentmisék rendje:
Április 19, hétfő, 7 óra: Sebestyén és Vörös család élő és + tagjai
Április 20, kedd, 18 óra: + Mihály édesapa
Április 21, szerda, Szent Anzelm püspök és egyháztanító,
8 óra: Szakály Zoltánné Zsuppányi Ilona temetési gyászmiséje
18 óra: +József
Április 22, csütörtök, 18 óra: + Endre férj, édesapa, nagyapa
Április 23, péntek, Szent Adalbert püspök és vértanú,
18 óra: + Teréz és Lajos szülők
Április 24, szombat, Szent György vértanú; Sigmaringeni Szent Fidél áldozópap és vértanú,
7 óra: + István, Teréz és Mária és élő családtagok
Április 25, Húsvét IV. vasárnapja
7 óra: + Lajos és Matild szülők
8.30 (Bazita): +Tischlerics szülők és Cziráki család + tagjai
10 óra: + János és Erzsébet szülők
11 óra: Betegekért és egészségügyi dolgozókért, és + József
18 óra: + Kovács család, + édesapa, férj

