
Ez a nap egyúttal a Szent Rafael kórház kápolnájának búcsúünnepe is. Mi-
vel a kápolna továbbra is csak a kórházban lévők számára nyitott, lelki közös-
séget vállalva imádkozzunk egészségügyi dolgozóinkért, betegeinkért, vala-
mint az ő gyógyulásukért és a koronavírus-járvány mielőbbi megszűnéséért! 

Április 13-án, kedden lesz következő Fatimai esténk. 6 órától a fatimai ró-
zsafüzért imádkozzuk el, 17 órától szentségimádás, 18 órától szentmise lesz, 
melyet Kaszás Csaba körmendi káplán tart. Várunk mindenkit szeretettel! 

Jövő vasárnap, április 18-án 15 órakor lesz a bazitai templom előtti, felújí-
tott kereszt ünnepélyes megáldása. Várjuk a híveket közös imára, Isten áldá-
sát kérve az itt élőkre! Az áldást végzi: Stróber László esperes, apátplébános. 
Beszédet mond: Szilasi Gábor önkormányzati képviselő. 

Várjuk azon fiatal családok jelentkezését, akiknél a közeljövőben kisbaba 
fog születni és szeretnék, ha a vándorbölcső náluk is két-három hónapot le-
hetne. 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 csa-
ládok fogadják otthonukba, hogy ezáltal is kérjék családjukra, otthonukra 
Szent József pártfogását és oltalmát! 

Megjelent a Martinus újság áprilisi száma, valamint plébániánk kiadvá-
nyának, az Örömhírnek legújabb példánya. Örömmel ajánlom szíves figyel-
mükbe, mert ismét tartalmas írások születtek! 
 
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 szere-
tetről 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 közön-
ségtalálkozóra jelentkezni a zalaegerszeg@mariaradio.hu címen lehet. 

 
 

MÁRIA SZEPLŐTELEN SZÍVE PLÉBÁNIA – 8900 Zalaegerszeg, Átalszegett utca 100. • Tele-
fon: 92/320-626 • Email: zeg3@martinus.hu • Honlap: http://zeg3.martinus.hu • 
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2021. április 11. 
Húsvét 2. vasárnapja 

Az Isteni Irgalmasság Vasárnapja 
 

 
Az irgalom hullámhossza 
 

Miközben idehaza 
– miként a világ szá-
mos régiójában – a 
legnagyobb harcot a 
koronavírus-
járvánnyal folytatott 
küzdelemként tart-
juk számon, addig 
halljuk a hírekben, 
hogy vannak olyan 
vidékek is, ahol 
újabb frontvonalak 
nyílnak. Az ukrán-
orosz határon most 
mintha megfeledkez-
tek volna arról, hogy 
van egy olyan közös ellenség, amelyet nem ropogó lőfegyverrel, vagy 
robogó tankokkal kell legyőzni, hanem sok imával, emberi tudással, 
egymás iránti felelősséggel. 

Saját életünkben tapasztaljuk, milyen könnyen megfeledkezünk ar-
ról, hogy a húsvétkor feltámadt, majd a tanítványok bezárt termébe 
betoppanó Jézus köszönő szava: „Békesség nektek!” A feltámadt Jézus, 
akinek igazán lett volna kire haragudnia, meg tudta volna nevezni a 
felelősöket, okolhatta volna a rendszert, a körülményeket, a lehetetle-
nebbnél lehetetlenebb helyzetet, most nem olajat önt a tűzre, nem 
indulatot szít, nem gyűlöletet fokoz, nem hergeli az apostolokat és 
uszítja mindenki ellen, hanem azt mondja: „Békesség nektek!” 



De Jézus nem csak annak a 11 apostolnak, meg a velük lévő tanítvá-
nyoknak mondja a közel keleti népeknél – esetünkben most a zsidóknál 
– amúgy is előszeretettel használt „Shalom” köszönést, hanem miként 
Ő bezárt ajtón keresztül lépett be, úgy ezen üdvözlő szó falakon átlép-
ve, kilométereket leküzdve, határokon átívelve, kontinenseket össze-
kötve kellene, hogy minden ember szívébe, vagy legalább a fülén ke-
resztül az agyáig elérve gyökeret eresszen. És nem! 

„Мир вам!” /Mir vam/ - Békesség nektek! – szólítja meg a katonát, 
aki éppen tárat tölt, gépfegyvert élesít, bunkerbe bújik és lövészárok 
résén keresztül kémleli a határt, amiről már azt sem lehet tudni, hogy 
hol is húzódik valójában. 

„Мир вам!” – Békesség nektek! – súgja a fülébe a másik katonának 
ott, a szemközti oldalon is, miközben a katona éppen gyújtást ad a 
harckocsin, parancsot teljesít és robog A-ból B-be, mert „az ellenség 
mozgolódik”, mert az állampolgári eskü és a hazafias kötelesség belül-
ről hajtja, de annyira, hogy ezt a halk szót már nem is igazán hallja. 
Vagy ha hallja is, de már nem érti, mert nem akarja érteni, hiszen csa-
tatéren nincs irgalom, csak nyers erő és taktika, gyorsaság és ügyesség, 
na meg persze az egyetlen perdöntő, hogy kinek van jobb fegyvere, 
elég lőszere. És sok minden azon is múlik, hogy kinek van kisebb szíve, 
kevesebb esze, gyengébb idegrendszere. És minő ördögi furfang, hogy 
elsőre az áll majd nyerésre, akiknek az előbbiekből kisebb, kevesebb és 
gyengébb van… 

Így, vagy úgy, de nem értik a szavakat: „Мир вам!” Pedig, miután 
kikerestem az orosz (Russian Sinodal Translation) és az ukrán 
(Ukrainien Bible) Bibliát, akár nagyítóval nézve is, de még külalakra is 
ugyanúgy néznek ki e szavak. El tudom képzelni, hogy másként ejtik a 
Donyec-medence egyik felén és másként a másikon, de szerintem még 
a leganalfabétább is megérti, ha a másik náció nyelvén hallja is: „Мир 
вам!”, mert noha a hangzás egy kissé másabb is, de a tartalom világos 
és elég egyértelmű. De hogyan értené meg az analfabéta, vagy frontra 
küldött kiskatona, ha már az íróasztal mellett ülve, nyakkendőben, élé-
re vasalt nadrágban, fehér ingben, mandzsettával sem érti, hogy mit is 
jelent: „Мир вам!” / „Peace be unto you!” / „Friede sei mit euch!” / 
„La paix soit avec vous!” / „Pace a voi!” / „Békesség nektek!”… ? És 
sorolhatnánk még különböző nyelveken, akik nem értjük, nem akarjuk 
megérteni Jézus köszönését, amely az udvariassági formán túl húsvét 
óta már parancs is! 

Most jutott el hozzánk a hír, hogy a Mária Rádió újabb frekvencián 
próbálja megcélozni az itteni régióban élők szívét, értelmét, hogy lega-
lább itt megértsük, mit is jelent „Békesség nektek!” De a fő cél, hogy 
ne csupán megértsük, hanem meg is éljük! A húsvéti hittel élő, keresz-
tény ember kötelessége, hogy szívünket úgy hangoljuk, hogy az Isten 
irgalmának hullámhosszán egyre többször lehessen hallani az áldott és 
vágyott békétől! Nemcsak Donyec-medencében, hanem Kárpát—
medencében is, sőt mindenhol, hol ember él! Isten szól hozzánk az 
irgalom hullámhosszán! 
 

Anyakönyvi hírek  
Temetés 

Lovonyák János: 2021. április 9. 
Nyugodjék békében! 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
Heti szentmisék rendje: 

Április 12, hétfő, 7 óra: + Gyula férj 
Április 13, kedd, Szent I. Márton pápa és vértanú,  

8 óra: Parti József temetési szentmiséje 
18 óra: Élő család 

Április 14, szerda, 18 óra: + János és Mária szülők 
Április 15, csütörtök, 18 óra: + Szülők 
Április 16, péntek, Soubirous Szent Mária Bernadett szűz,  

18 óra: + Szilárd, + nagyszülők és nagybácsik 
Április 17, szombat, 7 óra: + Margit, Zsigmond, Károly szülők, 

nagyszülők 
Április 18, Húsvét III. vasárnapja 

7 óra: + Anna és Tivadar 
8.30 (Bazita): + Dr. Cseke József (+16.évf.) 
10 óra: + Férj, édesapa, nagyapa és élő családtagok  
11 óra: Betegekért és egészségügyi dolgozókért, + Tünde 
18 óra: + Anna és Ferenc nagyszülők 
 

A mai vasárnap az Isteni Irgalmasság vasárnapja. Szentmisék előtt az ir-
galmasság rózsafüzérét imádkozzuk el. Kapcsolódjunk bele a közös imádság-
nak ebbe a formájába is! Az ünnep tartalmának még mélyebb megéléséhez 
lelkiségi hanganyagot találnak plébániánk honlapján. Örömmel ajánljuk a 
hívek figyelmébe! 


