A feltámadás ünnepének
apropóján…

A Rómaiakhoz írt levelében is összekapcsoltan van jelen a feltámadás, a hit, a bűn, illetve a keresztég (vö.
Róm 6). És innen már az is érthető, hogy már az ókorban miért tartottak keresztelést Húsvétkor. Mert a ke-

A

Szentírást olvasó vagy hallgató ember számára
az evangéliumi leírásokból ismertek lehetnek

a Jézus feltámadásáról szóló beszámolók: ahogyan az
asszonyok csak egy üres sírt találnak, a fehér ruhás lények (angyalok) híradása és kérése Krisztus feltámadásával kapcsolatban, Péter és János megbizonyosodása a
feltámadásról, a Feltámadottal történő találkozásokról
és Jézus feltámadásának mintegy ellenzéséről egyesek
részéről. Mindezekben benne van a testi feltámadás ténye, valamint az is, hogy Jézus a feltámadással átment
egy másik létmódba.
Szent Pál apostol, talán mondhatni, keményen lépett
fel, amikor a következőket írta: „Ha nincs feltámadás,
akkor Krisztus sem támadt fel. Ha pedig Krisztus nem támadt fel, nincs értelme a mi tanításunknak, s nincs értelme
a ti hiteteknek sem. Ráadásul még Isten hamis tanúinak is
bizonyulunk, mert Istenről azt tanúsítjuk, hogy Krisztust
feltámasztotta, holott nem támasztotta fel, ha a halottak egyáltalán nem támadnak fel. Ha ugyanis a halottak nem támadnak fel, akkor Krisztus sem támadt fel. Ha pedig Krisztus
nem támadt fel, semmit sem ér a hitetek, mert még mindig
bűneitekben vagytok.” (1Kor 15,13-17) Ebben benne van
Jézus, valamint a test feltámadásának hite és egyúttal
más is. A nemzetek apostola ugyanis összefüggésben

resztségben feltámadás történik.
2012. júniusában Rómában a lateráni bazilikában tartottak egy lelkipásztori találkozót, amelynek megnyitásakor a most nyugdíjas XVI. Benedek pápa hosszasan
beszélt a keresztségről. Gondolatmenetében kijelentette: minthogy belekapcsolódtunk Isten nevébe, aki nem a
holtak, hanem az élők Istene, valójában az örök, halhatatlan
életbe merültünk bele. Élők vagyunk – mindörökre! Más szavakkal: a keresztség a feltámadás első szakasza. Ez utóbbi
néhány szóra, amikor találkoztam az eseményről szóló
beszámolóval, felfigyeltem: a keresztség a feltámadás
első szakasza. Amikor a Hiszekegyben előkerül a feltámadás témája, nem is gondoljuk, hogy valamiképpen
már most érint minket a keresztségben és életünk folyamán.
Amit kapunk a keresztségben, az mind Istentől jövő
ajándék. Az is, hogy e szentségben ő tesz minket kereszténnyé. Ugyanakkor a keresztség egy út kezdőpontja, melyen járva már az ember is tesz (ha tesz) a
kereszténnyé válásáért. Az életünk során átmenet történik, ha nyitottak vagyunk rá. Tulajdonképpen így
kapcsolódunk Jézus húsvétjához, pászkájához, amely
átmenetet jelent. És nem kell itt feltétlenül nagynak
tűnő dolgokra gondolni, hanem jótettekre, az arra való
ébren- és készenlétre, önzőség helyett emberségesség-

említi a hitet és a bűnt. Ez utóbbi más levelében is elő-

re, szeretetből fakadóan. Így lehet számunkra a feltá-

fordul. Mégpedig: „Benne temetkeztetek el a keresztség-

madás tudománytávlatból életszagúvá, amikor tudunk

ben, és benne támadtatok fel, annak az Istennek az erejébe

a szeretettől motiváltan élni és tenni, akár feltűnésmen-

vetett hit által, aki Őt a halálból feltámasztotta. Titeket tehát,

tesen, valamint nyitottan és bizalommal hagyatkozva

akik bűneitek és testi körülmetéletlenségetek következtében

Istenre, ajándékaira, meglepetéseire. Elhagyva a bűnt,

halottak voltatok, vele együtt életre keltett.” (Kol 2,12-13).

feltámadva a szeretetre.

Richárd atya

GYERMEKEK

Gyermekek oldala
Száz éve történt: Jelenés Fatimában
Száz esztendővel ezelőtt, 1917. május 13-án egy portugál falucska határában három kis pásztorgyermek, Lúcia, Ferenc és Jácinta őrizte a nyájat… Mire dél lett éppen egy magaslatra érkeztek. Ott
letérdeltek, elimádkozták a rózsafüzért, majd játszani kezdtek. Hirtelen egy villámlást láttak, pedig
az ég felhőtlen volt. Bár dörgés nem hallatszott, mégis nagyon megijedtek. A bárányok is megrémültek és szétszéledtek. Majd egy újabb villámlás következett, s ekkor a tölgyfánál megjelent a
Szűzanya.

Egy bárányka eltévedt, csak az árnyéka látszik.
Segíts megkeresni, melyik lehet!

Hogy nevezzük a bűnösökért vállalt lemondásokat,
imádságot?
Tedd helyes sorrendbe a betűket!
E E E É G L N S SZ T
A Szűzanya kis barátai gyakran a szegény gyerekeknek
adták ebédjüket, hogy ezzel az áldozattal megmutassák,
mennyire komolyan vették Mária kérését.
Rajzolta: Kovács Mária
A Boldogságos Szűz Mária azt is megígérte a
gyermekeknek, hogy ketten közülük hamarosan
együtt lehetnek Vele az égben. Az Istenanya szavai pontosan megvalósultak: a két kisebb gyermek az akkor terjedő fertőző betegségben meghalt.
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A legidősebb leány pedig felnőve karmelita apáca
lett.
Keresd meg nevének betűit a kolostor téglái között!
Írta: Fatér Viola, Péterfi Anna, Takács Krisztina
Szerkesztők: Endrédiné Fekete Ágnes, Kocsis Zsuzsanna, Körmendyné Polgár Csenge, Németh Krisztina,
Sóska Zoltán, Vincze János • Nyomdai kivitelezés: Nyomdai ötletek Kft. (7100 Szekszárd, Ybl M. u. 3.) •
Felelős vezető: Jankovics Zoltán • 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: Dr. Kürnyek Róbert • Az újságban található cikkek
a forrás megjelölésével szabadon felhasználhatók.
Szűz Mária
Szeplőtelen Szíve
Plébánia
Zalaegerszeg
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KARITÁSZ

Karitász csoportunk
Nagyböjti adománygyűjtése
„A jótékonyságról pedig és a javak elosztásáról ne feledkezzetek meg” (Zsid 13,16)
A nagyböjti adománygyűjtés során a kertvárosi és a
bazitai templomban összesen 181.500,– Ft-ot adtak a
Testvérek erre a célra, amelyből Karitász csoportunk
tartós élelmiszereket vásárolt.

A

pénzadományon kívül sokan segítették élelmiszeradománnyal akciónkat. Ennél a gyűjtésünknél is megtapasztalhattuk az emberek segítő szándékát, hiszen egy idős házaspár 50 kg krumplit ajánlott
fel, egy vállalkozó 10 db élelmiszerekből és tisztítószerekből álló csomagot állított össze, és a Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium tanulói
és munkatársai is csatlakoztak akciónkhoz, és iskolájukban gyűjtést szerveztek.
Az összegyűlt élelmiszerekből április 3-án délelőtt
csomagokat állítottunk össze. Ebben a munkában segített minket a Notre Dame Női Kanonok és Tanítórend
4 tagja, akik közül ketten hosszabb ideje már Magyarországon élnek, két nővér pedig tapasztalatcsere céljából távoli országokból érkezett Magyarországra, hogy
ismerkedjenek többek között a Karitász csoportunk tevékenységével.
Az adományok átadása ugyanezen a napon délután
a Kertvárosi Településrészi Önkormányzat közösségi
termében történt. A nagyböjti adománygyűjtés eredményeként 66 rászoruló családnak, mintegy 220 főnek
tudtunk segíteni az idei évben.
Hálás köszönet mindazoknak, akik támogatták adománnyal vagy munkájukkal akciónkat!

zeg3.martinus.hu
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Dr. Sárközi Violetta

BÉRMÁLÁS

Felkészülés a bérmálás szentségére
A 2016–2017-es tanév eleje óta járok a zalaegerszegi
Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébániára, hogy társaimmal együtt felkészüljek a bérmálás szentségére. A
vasárnapok mellett minden kedden találkozunk.

A

ÖRÖMHÍR

közel egy órás foglalkozások során hívő családoknak tehetjük fel a hitünkkel kapcsolatos kérdéseinket. Ezek a foglalkozások egyáltalán nem olyan
szárazak, mint amilyennek első hallásra tűnnek. Én vagyok ebben a csoportban korban a legfiatalabb. Ez azért
érdekes csak, mert dönthettem volna úgy is, hogy egy
évvel később bérmálkozom, és akkor a foglalkozásokra
is csak egy év múlva kellett volna járnom. Ennek ellenére én egy másodpercre sem bántam meg, hogy eljártam ide.
Az órák változatossága és sokszínűsége mellett az
életre felkészítő játékok, programok rengeteg jó emléket okoztak nekem, bár szerintem nyugodtan beszélhetek többes számban is.
A felkészítő foglalkozásokon rengeteg játék volt, természetesen ezek mind az adott témához kapcsolódtak,
és egy adott hitbeli kérdésünkre adtak választ. Ezek a
játékok úgy szoktak kinézni, hogy először két, három,
esetleg négy csoportra oszlott a társaság (ennek elosz-

4

Örömhír • 2017. május – június

zeg3.martinus.hu

tási módja mindig másmilyen volt), és a kisebb csoportokon belül az a három, négy, öt ember kicsit családiasabb, kényelmesebb környezetben ki tudta fejteni a véleményét, majd ebből a pár véleményből a csoport kiválogatta a legjobbakat, a legfelhasználhatóbbakat, és
csak azokat osztotta meg a többiekkel.
A foglalkozások előtt igazából rengeteg tisztázatlan
kérdésem volt a hitemmel kapcsolatban, sok mindenben nem voltam biztos. Több dolog volt, amiről igazából fogalmam sem volt, de a programok során ezeknek
a nagy része tisztázódott bennem, aminek nagyon örülök.
Ezekre a bérmálásra felkészítő órákra cseppet sem
úgy kell gondolni, mint valami tömény, Bibliát magoló,
órákig imádkozó foglalkozásra, ami lehet, más plébániákon így zajlik, de a miénken nem.
Sőt akadt olyan, aki másik plébániáról jött át a mi foglalkozásainkra, mert hallotta, hogy mennyire klasszak.
Befejezésként csak annyit üzennék a mostani hetedikes, nyolcadikos vagy akármennyi idős korosztálynak,
hogy ha szeretné, és lehetősége is van rá, járjon el a bérmálásra felkészítő foglalkozásokra, mert biztosan sok
maradandó élményben lesz részük.

Huszár Ágoston

„A csendes falusi otthon melegét és fényét édesanyánk
sugározta ránk páratlan anyai szeretetéből” – olvashatjuk Mindszenty József Emlékirataiban a szülői
ház názáreti boldogságáról.

M

ilyen volt, ki volt ez a végtelenül egyszerű
édesanya, akinek elsőszülött fia – épp a legnehezebb időkben – a magyar Egyház legfőbb pásztora
lett? Kovács Borbála tizenhat esztendősen ment férjhez
Pehm Jánoshoz. Hat gyermeknek adtak életet, de közülük csak három érte meg a felnőttkort: József, Teréz
és Anna. A szőlő- és földműveléssel foglalkozó szülők
nagy szeretettel nevelték gyermekeiket, mélyen hívő,
szerény és becsületes életükkel mutattak jó példát. A
Pehm család mindennapjait az imádságos élet nyugalma járta át: a déli harangszó idején, a tűzhely mellett,
közösen mondták az Úrangyalát, a böjti napokon a
fájdalmas rózsafüzért imádkozta a család. Minden adventi rorátén együtt vettek részt, melyeken József ministrált. Borbála asszony rendíthetetlenül hitt a rózsafüzér imádság minden nehézséget legyőző erejében,
mélységesen tisztelte a Szűzanyát, ezért a család rendszeresen elzarándokolt a sümegi és a vasvári Mária-búcsúk ünnepeire is.
Józsefet különlegesen mély lelki kapcsolat fűzte édesanyjához, az ő imádságos lelkülete vezette a papi pályára, és kísérte egész élete folyamán. Gimnáziumi éveiben egy házi dolgozatot írt „A gyermekének örülő és
a gyermeke miatt kesergő anyáról” címmel, melynek
kibővített változata irodalmi díjat nyert. Lelkipásztorként hosszú éveken át dolgozott még rajta, végső, kétkötetes formában 1942-ben Zalaegerszegen jelent meg.
Az Édesanya című mű egyrészt az ő személyes hálaadása volt szeretett édesanyja iránt, másrészt az édesanyai hivatás szépségére és felelősségére irányította a
figyelmet. Mindszenty József az édesanyján keresztül
tapasztalta meg az Égi Édesanya, Mária végtelen szeretetét: a csendes, áldozatokra kész, a megpróbáltatásokat is alázattal viselő szeretet biztonságát és erejét.
Borbála néni diákkorában, de papi állomáshelyein is
gyakran meglátogatta fiát. Sokszor vendégeskedett a
zalaegerszegi plébánián, ahol minden jelentős ünnepen részt vett. Számára a távolság, majd Mindszenty
bíboros letartóztatása után, a börtön zord világa sem
volt akadály. A bíboros fogháza őrangyalának nevezte édesanyját, aki a rabság éveiben is rendszeresen lá-

togatta, bátorította: „Ahol ő megjelent, ott néhány percre
kifényesedett a vörös minisztérium, a börtön és a fegyház.
Hitétől, könnytelen arcától és lelki erősségétől” – mondta
róla. Valóban, édesanyja legmeghatározóbb tulajdonsága a lelkierő volt. Mindig nagy nyugodtság áradt belőle. A nehéz, kilátástalannak tűnő helyzetekben nem
kiborult, hanem leborult, a Teremtő akaratára bízta a
jövőt. Így tudta a fájdalmakat, a fiát ért igazságtalanságokat, tragédiákat könnyek nélkül elviselni, noha belül
nagyon is vérzett a szíve. A fájdalmas Szűzanya hitéből
merített újra és újra erőt.
Borbála asszonyra az egész falu népe felnézett, mert
nem névleg volt keresztény, nem a vallásos ájtatosságok buzgó gyakorlásával tűnt ki, hanem figyelmes
szeretetével. Talpraesett, ugyanakkor rendkívül szelíd,
türelmes asszonynak ismerték, aki finom érzékenységgel és kitartó állhatatossággal valósította meg legszebb
terveit.
Józsefet 1960-ban, az amerikai nagykövetség épületében töltött száműzetés éveiben érte a szomorú hír,

zeg3.martinus.hu
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ÉDESANYA

Mindszenty Pehm József édesanyja
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„Amivé lettem, anyám érdemeinek, imáinak köszönhetem.” (Mindszenty József)

ÉDESANYA

ÖRÖMHÍR

édesanyja elhunyt. – „Nagyon, nagyon szegény- s annál
is szegényebb lettem. Nemcsak ünnepeimből, egész életemből
hiányozni fog most már: leesett a mi családunk koronája” –
emlékezett vissza a fájdalmas hír perceire. A szeretett
édesanya, aki Jézus Szíve tisztelője volt, első pénteken,
a betegek szentségével megerősítve lépte át az örökkévalóság küszöbét. A félrabságban élő bíboros számára
nagy gyötrelem volt, hogy nem mehetett el a temetésére.
„Anyám egész élete előkészület volt az örök életre” – jellemezte őt Mindszenty bíboros. Borbála néni csodálatos
összhangot tudott teremteni állapotbeli kötelezettségei
és hitének mély megélése között. Így vált minden tevékenysége láthatatlanul, kimondatlanul is imádsággá.
Az igazi szeretet az imádság csendjében rejtőzik, s amikor kell, a cselekvésben is megmutatja magát. Így tudott szeretni Mindszenty József édesanyja, aki szüntelenül az örökkévalóság távlatával tekintett a mulandó
Kocsis Zsuzsanna
dolgokra.
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FATIMA

Márián át Jézushoz
Az idei esztendő különösképpen is fontos lehet számunkra. Portugáliában nagy jubileumot tartanak, hiszen pont 100 évvel ezelőtt jelent meg Mária a három
kis pásztorgyermeknek Francisco-nak, Jacinta-nak és
Lucia-nak.

ria a megelőző, az elébe siető szeretet jegyében keresi
fel rokonát, Erzsébetet. Máriában ott lakozik az együtt
érző szív, tudja, mit jelent a szegénység, hiszen a betlehemi barlangistállóban születik meg a Messiás. Mária
Szent Józseffel együtt ajánlja fel Jézust a mennyei Atyának a jeruzsálemi templomban. Mária ott van Krisztus
első csodatételénél, a kánai menyegzőn és ott van vele
a kereszt tövében is. A feltámadást követően pedig reá
és az apostolokra leszállt a Szentlélek az első Pünkösd
alkalmával, és megszületett az Egyház.
Mi is az Egyház tagjai vagyunk, legyen számunkra
az idei májustól októberig tartó időszak – amely a fatimai jelenéseket a
napcsodáig keretbe foglalta – egy
nagyszerű lehetőség, hogy hibáink,
bűneink ellen küzdve igyekezzünk
jobb emberré válni, ahogy a felsóhajtó imádkozó is kéri az Urat:
„Megszentelő kegyelemben Jézus éljen mibennünk, a Szentlélek
templomává tedd Szűzanyánk, a
lelkünk, Téged jöttünk köszönteni,
szent Szívedet engesztelni. Oltalmadért esedezni Fatimai Szűzanya!”
Sóska Zoltán
zeg3.martinus.hu
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A

kertvárosi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve templom ékességei közé tartoznak a boldoggá avatott gyermekek ereklyéi. Közbenjáró segítségüket kérve így egy lelki híd köt össze minket Fatimával, azzal
a szent hellyel, ahol a magyaroknak kápolnájuk is van,
az 56-osok támogatásával felépített keresztút szintén
nagy értéke a zarándokhelynek.
Hiszen zarándokok vagyunk mindannyian, földi
életünk igazi zarándokút, amelynek során szükségünk
van a munkára, a tanulásra, a tevékenységre, de ugyanúgy szükségünk van a csendes megállásra, a pihenésre
és a lelkiségből, a szentségek életadó erejéből merítő
töltekezésre. Ilyenkor tudjuk igazán letenni terheinket,
kapunk bátorítást és vigaszt a kereszthordozáshoz, és
ilyenkor tudunk lelkesülten, ujjongó, daloló szívvel hálát adni örömeinkért, sikerélményeinkért.
Az idei májusban és októberben, melyek a Szűzanya
hónapjai, még inkább kérjük Mária oltalmát közösségeinkre, családjainkra és személyes életünkre. Mária
a Béke Királynője és a Betegek gyógyítója, fohászkodjunk hozzá bizalommal! Törekedjünk rá, hogy ki-ki
lehetősége szerint az imádságban (rózsafüzér, litánia,
Szentírás-olvasás) az engesztelésben, a bűnbánatban, a
megtérésben, és a jócselekedetek gyakorlásában kérje
Máriát, az Irgalmasság Anyját, hogy vigyen bennünket
közelebb Jézushoz, az ő Szent Fiához.
Mária igent mond Isten kérésére az angyali üdvözletkor, egész élete során hűségesen őrzi ezt az igent. Má-

ESeMÉNYNAPTÁR
• Május 13, szombat: nincs fatimai este.
Egyházmegyei Fatima-nap Szombathelyen.
Az autóbuszra a plébánia hivatalban lehet
jelentkezni.
• Május 28-án, vasárnap a 10 órai szentmisére különleges módon is várjuk az óvodásokat és családtagjaikat. Délután pedig a
házaspárokat erősítő párkapcsolati program
záró alkalmára kerül sor.
• Május 30-án, utolsó kedden szentségimádás és közbenjáró imádság lesz az esti szentmise után.
• Június 1-jén, elsőcsütörtökön 17 órától
a lelkipásztorokért és papi hivatásokért tartunk szentségimádási órát.
• Július 2-án, elsőpénteken a plébánia
Karitász-csoportja vár mindenkit imaórára
szintén 17 órától.
• Június 3-án, elsőszombaton reggel 6
órától a fatimai rózsafüzért imádkozzuk el.
19 órától pedig pünkösdi szentlélekváró vigíliát tartunk.
• Június 5-én, pünkösdhétfőn a plébániatemplomban 10 órakor és 18 órakor lesznek
szentmisék. Reggel 7 órakor és Bazitán viszont ezen a napon nincs szentmise.
• Június 13-án, kedden fatimai estét tartunk. 16 órától fatimai rózsafüzér, 17 órától
szentségimádás, 18 órától pedig szentmise
és körmenet lesz.
• Június 19-től minden hétköznapi szentmise reggel 7 órakor kezdődik és esténként
nem lesznek szentmisék.
• Június 24-én a 10 órai szentmisében ünnepeljük meg a plébániatemplom búcsújának ünnepét.

Hamarosan szentté avatják
Boldog Ferencet és Jácintát
Ferenc pápa Fatimába zarándokol

A

pápa a fatimai jelenések centenáriuma alkalmából május 12én kétnapos látogatásra utazik a portugál zarándokhelyre.
Az apostoli út logója:

A logó vizuálisan vissza kívánja adni azt az egyszerű és
világos stílust, amely a Szentatyát jellemzi. A Dino Santos
tervező által 2008-ban létrehozott betűtípus jól illeszkedik a
portugál kultúrához. A logót Francisco Provvidenza tervezte. Megjelenik benne a Fatimai Mária-kegyhely és jelképei: a
szív és a rózsafüzér.
A logó célja volt az is, hogy megmutassa: Ferenc pápa zarándoklatának témája „Szűz Mária Szeplőtelen Szíve”. A szív forma Mária tisztaságát jelképezi, és önmaga kiüresítését, hogy
feltöltődjön Isten szeretetével. A szív emellett jelzi az Atya
irgalmas szeretetét is, benne a rózsafüzér keresztjével, hogy
ne feledkezzünk meg Fia megváltó szenvedéséről.
A logó kifejezi, hogy a Fatimai Szűzanya üzenete a rózsafüzér imádkozására hív, a szív forma ugyanis a rózsafüzér szemeiből áll össze. A logó a mottóval – „Máriával a remény és
a béke zarándoka” – együttesen kifejezi, hogy a zarándoklat
beilleszkedik a jelenések 100. évfordulójának szertartásaiba.
A terv koncepciója tehát az, hogy grafikusan kifejezésre
juttassa az irgalmasság lelkületét és a békét, amelynek Ferenc
pápa a hírnöke. Egyszerű és könnyen érthető, mint Assisi
Szent Ferenc, akiről a pápa a nevét választotta.
Forrás: Vatikáni Rádió

