s ha azokat megvonjuk magunktól vagy szeretteinktől,

2016

vagy egyszerűen csak nem gondolunk arra, hogy ilyen
módon is segítsük őket, akkor a nehéz helyzetekben
való megerősödés lehetőségét is elvesszük mind tő-

a számok tükrében

A

lük, mind pedig saját magunktól.
A másik nagyon fontos adat a szentáldozások szá-

z előző évről szóló statisztikai adatok újra he-

mának alakulása. Míg 2015-ben közel harmincezerszer

lyet kaptak idei első magazinunk címlapján.

járultak nálunk szentáldozáshoz, 2016-ban közel negy-

Bár számszerűsített összefoglalót adnak életünkről,

venezerszer. Ez a tízezres emelkedés a tavalyi év leg-

mégsem látható bennük mindaz, ami a számok mö-

fontosabb adata és legjobb híre. Hiszen ez azt jelenti,

gött van, ami nem mérhető adatokhoz, hanem az em-

hogy az Úrjézus tízezerszer többször találhatott hoz-

ber szívéhez kötődik. Ennek megfelelően kell ezeket

zánk, mint az azt megelőző évben. Tízezer alkalommal

az adatokat minden évben újra olvasnunk. A 2016-os

tartották közösségünk tagjai fontosabbnak, hogy Jé-

évkönyvben majd bővebben elemezzük ezeket az ada-

zust befogadják. Ez az adat lesz az, ami igazi változást

tokat, most hadd térjek ki csak két fontos számadatra.

és lelki megújulást hoz közösségünkbe évről évre. S

A plébániánkon szentséggel ellátva meghaltak ará-

ennek öröme az, amivel nekiindulhatunk a 2017-es év-

nya jelentősen emelkedett, 24%-ról 37%-ra. Nagyon

nek, hogy a Jóistennek egyre jobban kedve teljék mind-

hálás vagyok azért, hogy a Testvérek értik, a szentsé-

abban, amit plébániánk közösségében ajánlunk fel neki.

gek arra szolgálnak, hogy megerősítsenek bennünket,

Róbert atya

2016

2015

2014

2013
augusztustól
decemberig

64

74

48

19

1 év alatti

43

47

36

14

1 év feletti

21

27

12

5

Házasságkötés

17

12

16

5

Temetés

73

63

62

13

Szentségekkel ellátva

27

15

20

4

Szentségekkel el nem látva

46

48

42

9

37%

24%

32%

31%

Elsőáldozó

51

39

53

19

Bérmálkozó

17

24

5
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39 500

29 300

25 000
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506

443

461

348
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Keresztelés

Szentségekkel ellátottak aránya

Szentáldozások száma
Hitoktatásra járók száma
Katekumenek száma

GYERMEKEK

Gyermekek oldala
ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ( január 18. )
A Margit-szigeten állt az a kolostor, amelyben Szent Margit apácaként élt.
Mi volt a sziget eredeti neve?

szigete

Ha megtalálod a helyes válaszokat, a betűkből összeolvashatod Margit édesanyjának nevét.

Színezd ki az üvegablakot, közben
gondolkodj, hogyan kapcsolódnak a
képek Szent Margithoz!

Kiktől rettegtek akkoriban a magyarok?
törökök É - tatárok M
Ki volt Szent Margit édesapja?
IV. Béla Á - VI. Béla L
Hova menekültek?
Dalmáciába R - Dániába B
Melyik szerzetesrend tagja lett Margit?
ferences E – domonkos I
Kinek szentelte az életét?
családjának S – Istennek A

Szent Margit készségesen elfogadta szülei döntését, ezért lett szerzetes nővér. Szorgalmasan elvégezte
a legnehezebb munkákat is, pedig királylánynak született.
Rövidke élete során türelmesen viselte a betegségével járó fájdalmakat.
Sokat imádkozott a bűnösök megtéréséért és Magyarország jövőjéért.

ÖRÖMHÍR

Kövessük mi is az ő példáját, s kérjük közbenjárását magunk és családunk számára!

MAR
A RG
R G I
G I T

Hányféle módon tudod kiolvasnia a szentéletű királylány nevét?
(Könnyebb, ha különböző színekkel jelölöd meg az utakat.)
Írta: Fatér Viola, Péterfi Anna, Takács Krisztina

Szerkesztők: Endrédiné Fekete Ágnes, Kocsis Zsuzsanna, Körmendyné Polgár Csenge, Németh Krisztina,
Sóska Zoltán, Vincze János • Nyomdai kivitelezés: Premier Nyomda Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 64.)
• Felelős vezető: Hlinka Zsolt • Kiadó: Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia (8900 Zalaegerszeg, Átalszegett utca 100.) • Telefon: 92/320-626 • E-mail: zeg3@martinus.hu • Internet: http://zeg3.martinus.hu •
Tördelte: Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó, Somogyi Edina • Felelős kiadó: Kürnyek Róbert • Az újságban található cikkek a forrás
megjelölésével szabadon felhasználhatók.
Szűz Mária
Szeplőtelen Szíve
Plébánia
Zalaegerszeg
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LELKISÉG

Adventi lelkigyakorlat
„Legnagyobb kincsünk Isten szeretete és az a válasz,
amit szeretete kivált szívünkből. Azért, hogy elősegítsük ezt a válaszadást, arra törekszünk, hogy a közösségben megosszuk egymással hitünket, hirdessük Isten
jóságát, és erősítsük egymásban azt az eszményt, átadottságot és küldetést, amire a Szentlélek összegyűjtött bennünket.” (részlet a Szociális Nővérek Társasága „Élet a Szentlélekben” c. szabályzatából)

2016.

december 3-án a Mindszenty iskolában egész napos lelkigyakorlaton

vehettek részt plébániánk hívei. Az adventi felkészülésben a szombathelyi Szociális Testvérek Társaságának tagjai segítették a résztvevőket.
A kápolnában összegyűlt híveket Mária szociális testvér 3 csoportba osztotta, hogy a változatos programokban meghittebb légkörben lehessen elmélyülni. A

Kati testvérrel egy „spirituális tereprendezésen” ve-

kisgyermekeket külön pedagógusok foglalkoztatták a

hettünk részt: egy kis bevezető után volt lehetőségünk

lelkigyakorlat ideje alatt.

a hét főbűn mentén lelkiismeret vizsgálatot tartani, a

Valéria szociális testvérrel vágyakozva várakoztunk:

bűngyökereket orvosolni magunkban, hogy igazán

a 62. zsoltárt imádkozva, fogalmaztunk meg olyan kér-

mélyen magunkba nézve készülhessünk az adventi

déseket, hogy van-e bennem vágy Isten után, hogyan

szentgyónásra.

érinti Isten szava a szívemet, hogy Isten igéje testet

A Mindszenty iskola tantermeiben meghitten be-

ölt-e bennem? Végül megfogalmaztuk, hogy akire vá-

rendezett állomásokon, mint egy imaösvényen vé-

rakozunk az a testté lett Ige.

gigjárva, megismertük a nővérek által mélyen tisztelt

resztény meditáció során: visszatekintettünk életünk

Boldog Salkaházi Sára gondolatait, tépelődéseit és
vértanúságát.

egy eseményére, hogy mit akart akkor és ott üzenni az

Erika testvér egy láthatatlan színházba vezetett be

Isten. Közel engedtük magunkhoz azt az emléket és

minket: a szemünkön kívül minden más érzékszer-

személyesen megbeszélve az Úrral, néma imába fog-

vünkre hatottak. Bekötött szemmel jártuk végig Mária

laltuk tapasztalatainkat.

útját az Angyali üdvözlettől Erzsébet meglátogatásán

A testvérek Keresztelő Szent Jánossal tehették fel ma-

át Betlehemig, miközben illatokat éreztünk, hangokat

gukban a kérdést: Isten embere vagyok? A válaszban

hallottunk, tapintásokat kaptunk. Óriási spirituális él-

pedig ott volt az útkészítés az Úr felé.

mény volt!

zeg3.martinus.hu
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Mária testvér búgó hangja ringatott minket egy ke-

Délben a magunkkal hozott elemózsiából készítet-

INTERJÚ

tünk egy szép terített asztalt, ahol mindenki megtalálta
a fogára való falatot.
A lelkigyakorlatot szentségimádás zárta, amely alatt a
nővérek csodálatos hangja emelte fel szívünket az Úrhoz.
Úgy érzem, hogy ez a lelkigyakorlat valódi lelki feltöltődést adott minden testvérünknek és hálás szívvel
gondolunk a szociális testvérekre, akiknek valóban sikerült megosztani hitüket, Isten jóságának hirdetését
és erősítették bennünk azt az eszményt, amire a Szentlélek összegyűjtött minket.

Interjú Bánki Andrással,
a Pécsi Gospel Kórus vezetőjével

ÖRÖMHÍR

Plébániánkon december 4-én volt szerencsénk köszönteni a Pécsi Gospel Kórust, akik Isten szeretét
tolmácsolják a hallgatóknak, egy, a hazai templomokban szokatlan nyelven, a gospel nyelvén. Mi is az a
gospel?
A gospel jelentése eredetileg evangélium, afroamerikai vallásos énekként jelent meg a 30-as években az
afroamerikai egyházak szertartásain. A kórus (vagyis
a gyülekezet) és a gyülekezet vezetője, a prédikátor, felelgetős formában énekel újszövetségi szöveget a ritmusokra. Általában tapssal, dobbantásokkal és természetesen ritmikus mozgással kísérik, ami egészen
a testi-lelki átélésig, a transzig fokozódhat. Hasonlít
a spirituáléhoz, de modernebb és élénkebb ritmusú.
Ez tehát az a nyelv, amelyen a kórus szólt hozzánk,
és szól továbbra is, hiszen sok megkeresést kapnak, és
sok helyszínre viszik el Isten üzenetét a zene nyelvén.
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Dr. Varga Péter

INTERJÚ
Hogyan épül fel az együttes?
Körülbelül 20 fős a kórus, ami kiegészül egy 6 tagú
zenekarral, akik különböző hangszereken kísérik a
kórus énekét: dobbal, gitárral (akusztikus, basszus- és
szólógitár), zongorával, és ütős hangszerekkel. 17-től
egészen 42-ig terjed az életkori skála, de a többség 25
év körüli.
Mennyire és milyen formában fontos a lelkiség?
Heti egy próbánk van, minden alkalommal kiemelt
szerepe van az imádságnak is a gyakorlás mellett. Nem
csak énekkar vagyunk, hanem közösség is, minden velejárójával együtt. Az ökumenizmus megélése fontos
számunkra, közösen hiszünk Istenben. Elmondhatom,
hogy a felekezetek közötti elfogadást sikerül megvalósítani és élni. Közösségbe tartozásunkat kifejezi öltözékünk is a fellépéseinken. Egységes feketében szoktunk
színpadra állni, különböző színes sállal a nyakunkban,
vagy színes inget húzva, ezzel kifejezve azt, hogy bár
különbözőek vagyunk az életben, sőt felekezetben is,
mégis egységben vagyunk, összetartozunk.

is, de sokszor világi fórumokon is megszólal a csapat.
Évente egyszer külföldre is ellátogatunk egy turné keretében.
Sikerült megvalósítani a kezdetben kitűzött célokat?
Igen, mindenképpen, hiszen 14 éve fennáll a kórus
minden külső vagy egyházi támogatás nélkül. Érezzük
Isten áldását a munkánkon, az egész közösségen. Nem
állandó a tagok köre, voltak cserélődések időközben,
de a kórus működik és munkálkodik. Vannak új célkitűzéseink is, szeretnénk továbbra is fejlődni az éneklés,
a mozgások terén. Tehát sikeresnek mondhatom magunkat, Isten áldásával.
Nem csak a kórus lelkiségéből, tagjainak sorából és
a lelkesedésből látszik, illetve hallatszik az együttes
nagyszerűsége és Isten áldása, hanem a reakciókból is,
hiszen a plébániai közönség hatalmas tapssal köszönte
meg a csodálatos zenei és lelki élményt.
Kérjük Isten további áldását és kegyelmeit az együttesre és munkájukra és újabb kihívásokat és sikereket
kívánunk!
Marx Tamás
(A kórus elérhető a http://www.pecsigospel.hu/ honlapon).
Források:
http://www.zenci.hu/szocikk/gospel#ixzz4Uh4ael5U
http://www.pecsigospel.hu/

Milyen helyszínekre, eseményekre szokták meghívni
az együttest?
Az egész országot bejártuk már, a fellépések egy része templomokban történik, mint például a mostani
zeg3.martinus.hu

Örömhír • 2017. január – február

5

ÖRÖMHÍR

Mikor és miért alakult meg a kórus?
A kórus 14 éve jött létre, eredetileg a pécsi evangélikus gyülekezet köreiben, a gyülekezet tagjaiból, de
már kezdettől fogva célunk volt, hogy ökumenikussá
váljunk, tehát nem zárkóztunk el a nem evangélikus
testvérek elől sem. A keresztény könnyűzenét választottuk, mert közelebb áll hozzánk, mint a templomi istentiszteleteken hallható zene. Ezért is lettünk gospel
kórus, így akarjuk továbbadni Isten örömhírét a hallgatóinknak.

KARITÁSZ

Jubileumi évet zárt a Szombathelyi
Egyházmegyei Karitász
A Katolikus Karitász 2016-ban ünnepelte megalakulásának 85. és újjászervezésének 25. évfordulóját. A
szombathelyi Egyházmegyei Karitász november 26án Szent Erzsébet napjához kapcsolódóan ünnepi
szentmisével és díjátadó ünnepséggel zárta ezt a kettős jubileumi évet. Az ünnepségnek a szombathelyi
szőllősi Jézus Szíve templom adott otthont, amelyre Zalaegerszegről 45 fő, plébániánkról 16 fő külön
busszal, úti imákkal, énekekkel töltekezve érkezett.

A

z ünnepi szentmisét dr. Veres András győri megyéspüspök és Császár István, a Szombathelyi

Egyházmegye kormányzója mutatták be. A püspök úr
a szentbeszédében részletesen szólt arról, hogy az evilági gondok sokszor túlzottan lekötik figyelmünket, és
emiatt nem tudunk koncentrálni legfontosabb dolgainkra, nem figyelünk oda már szeretteinkre, barátainkra sem. Majd kiemelte, hogy csak az isteni kegyelem,
a jézusi tanítás lehet az, amely hozzásegít bennünket
a tisztánlátáshoz, az értékek felismeréséhez, a helyes
cselekvéshez. Csak akkor találunk kiutat nehéz helyzetünkből, ha hagyjuk, hogy Krisztus tanítása átjárja gondolatainkat. Mert így rádöbbenünk arra, hogy
van olyan erő az életünkben, ami valóban boldoggá,
szabaddá, szárnyalóvá tud bennünket tenni, és ez a
szeretet. Aki pedig igazán szeret, az észre fogja venni
a másik gondját, baját is, sőt képes lesz a másik felé
nyitni és a problémák megoldásában segíteni. Püspök
úr homíliájában arra is kitért, hogy a másokért végzett
munka szeretet-közösségben dolgozva sokkal hatéko-

nyabb lehet, mint egyénileg, hisz ott az erőink, egyéni
képességeink összeadódnak. Ezért növekednünk kell
létszámban és hatékonyságban is, – és mint felhívta rá
a figyelmet –, minden karitász tagnak kötelessége,
hogy újabb és újabb segítőket hívjon maga közé. Főleg
a fiatalok és a férfiak megszólítására kért bennünket,
hogy ők is megtapasztalják, hogy ha jót tesz az ember,
azzal nemcsak másokat gazdagít, hanem maga is gazdagabbá válik.
A szentmisét követően Tuczainé Régvári Marietta egyházmegyei Karitász vezető felelevenítette az elmúlt két
és fél évtized legemlékezetesebb eseményeit, kiemelve
az önkéntesek hősies helytállását a kárpátaljai árvízkatasztrófa és a vörösiszap-katasztrófa esetén. Hálát
adott a sok önzetlen és aktív segítőért, megköszönte,
hogy az elmúlt 25 év alatt olyan sok lelkes, összetartó, áldozatot vállaló karitászcsoport jött létre egyház-

ÖRÖMHÍR

megyénk plébániáin. Majd röviden megfogalmazta a
jövőbeli teendőket és kérte a karitásztagokat, hogy a
sok év alatt összegyűlt, rengeteg tapasztalatot osszák
meg a fiatalokkal, frissítsék, fiatalítsák, újítsák tovább
csoportjaikat.
Ezután díjak és kitüntetések átadására került sor.
Veres András megyéspüspök és Császár István egyházmegyei kormányzó először az idei „Caritas Hun6

Örömhír • 2017. január – február

zeg3.martinus.hu

RÖVID HÍREK

Rövid hírek
Plébániai vacsora február 11-én
A tél vége felé újabb alkalmat szeretnénk teremteni
plébániai közösségünk számára, ahol egy kellemes
estét együtt eltölthetnek. Éppen ezért plébániai vacsorára hívjuk közösségünk tagjait február 11-én,
szombaton 17 órától a Mindszenty iskola éttermébe. Ez az alkalom nem a plébániai bálhoz lesz hasonló, mivel nem készülünk műsorral, sem egész
éjszakás szórakozással, csupán egy finom vacsorával és egy kis beszélgetéssel. Az este befejezését így
körülbelül 19 órára tervezzük. A plébániai vacsora menüje: pikáns sertéstarja, szezámmagos csirkemell, vegyesköret, sütemény, ásványvíz, üdítő.
Vacsorajegyeket a plébánia hivatalban lehet vásárolni február 5-ig 2000 Ft-ért.

egyházmegyénkben ezt a nívós elismerést hosszú
távú példaértékű munkájukért még októberben Budapesten a Magyar Szentek Templomában. Majd 25
éves áldozatos tevékenységéért tíz plébániai karitász-önkéntes kapott oklevelet és bronz rózsacsokrot,
köztük dr. Horváth Éva, a zalaegerszegi Jézus Szíve
Plébánia karitászcsoportjának volt vezetője. Dicsérő
oklevéllel és egy vörösréz rózsával ismerték el a Karitász által 11 éve működtetett nardai nyári gyermektábor 15 lelkes önkéntesének munkáját. A karitászt
támogató vasi vállalkozókat és cégvezetőket oklevéllel jutalmazták.
Az ünnepség agapéval zárult.

Csiszár Mária

Hagyományainknak megfelelően a lourdesi Boldogságos Szűz Mária ünnepén és a betegek világnapján, február 11-én, a reggel 7 órai szentmisében
újra részesülhetnek a betegek szentségében mindazok, akik azt kérik. A szentségben való részesülés feltételeit az Egyházi Törvénykönyv és a Katolikus Egyház Katekizmusa szabályozza. Eszerint
a betegek kenetét azok vehetik fel, akik betegség
vagy öregség miatt veszélybe kerülnek. A szentséget meg lehet ismételni, ha a beteg felépülése után
újra súlyos betegségbe esik, vagy ha ugyanannak a
betegségnek a folyamán a veszély súlyosabbá válik. (CIC § 1004.) A szentség felvételére február 5-ig
lehet jelentkezni a plébánia hivatalban. A szentség
felvételére imakilenceddel készülünk, amelyet február 2-án kezdünk el.

Hajnali szentmisék nagyböjtben
Március 1-jétől, a nagyböjti időszak kezdetétől újra
nagyböjti hajnali szentmisékre várjuk plébániánk
híveit. Minden szerdán és szombaton reggel 6 órakor lesznek szentmisék, így még azok is részt tudnak ezeken venni, akik munkába indulnak. Így egészen különleges jelleget tudunk adni ennek az időszaknak, s a Jóisten jelenlététől áthatott lehet nagyböjti készületünk is. Szeretettel várunk mindenkit!
zeg3.martinus.hu
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garica” díjazottjait köszöntötte. Négyen vehették át

Betegek szentségének ünneplése
február 11-én

ESeMÉNYNAPTÁR
• Január 23 és 27 között tartjuk az ökumenikus
imahetet városunkban, amely során minden este
18 órától a város más-más templomában lesz ökumenikus istentisztelet. A pontos program a templomi hirdetőtáblán olvasható. Ezen a héten minden hétköznapi szentmise reggel 7 órakor lesz.
• Január 29-én, vasárnap a 10 órai szentmisére
különleges módon is várjuk az óvodásokat és családtagjaikat.
• Január 31-én, kedden az esti szentmise után
szentségimádást és közbenjáró imádságot tartunk.
• Február 2-án, csütörtökön kezdődik a lourdesi kilenced, amelyet betegeinkért ajánlunk fel,
valamint azokért, akik ebben az évben a betegek
szentségében fognak részesülni. Ezen a napon 17
órától a lelkipásztorokért és papi hivatásokért tartunk szentségimádási órát. Az esti szentmisében
pedig gyertyaszentelés lesz.
• Február 3-án, elsőpénteken a hajnali szentmise után a plébániai Karitász-csoport tart imaórát.
• Február 4-én, elsőszombaton, reggel 6 órától
a fatimai rózsafüzért imádkozzuk el.
• Február 11-én, szombaton a reggel 7 órai
szentmisében részesülhetnek a betegek szentségében mindazok, akik azt kérik. A szentségben való
részesülés feltételeiről újságunkban olvashatnak.
Ezen a napon rendezzük meg első plébániai vacsoránkat a Mindszenty iskolában 17 órától. A
részletek magazinunkban találhatók.
• Február 13-án, hétfőn fatimai esténk lesz 16
órától.
• Február 26-án, vasárnap a 10 órai szentmisére
újra várjuk az óvodásokat és családtagjaikat.
• Február 28-án, kedden az esti szentmise után
szentségimádást és közbenjáró imádságot tartunk.
• Március 1-jén, Hamvazószerdán kezdődik a
nagyböjti időszak. Ezen a napon reggel 6 órakor
és este 18 órakor vannak szentmisék. Nagyböjtben
ebben az évben is minden szerdán és szombaton
reggel 6 órára hajnali szentmisére várjuk plébániánk híveit.
• Március 2-án, csütörtökön 17 órától a lelkipásztorokért és papi hivatásokért tartunk szentségimádási órát.
• Március 3-án, elsőpénteken a hajnali szentmise után a plébániai Karitász-csoport tart imaórát.
• Március 4-én, elsőszombaton, reggel 6 órától
a fatimai rózsafüzért imádkozzuk el.

