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Zsoltár: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké megmarad. 

I. évf. 7. szám. 2012. április 15.

Az Irgalmasság ünnepének Húsvét utáni első vasárnapra történő 
helyezése mély teológiai értelemmel bír, amely a megváltás húsvéti 
titka és az Isteni Irgalmasság titka között fennálló szoros összefüggés-
re utal. Ezt az összefüggést hangsúlyozza az ünnepet előkészítő Isteni 
Irgalmassághoz végzett kilenced, amit Nagypénteken kell elkezdeni.

Irgalmasság vasárnapja

Az ünnep nemcsak egy nap, melyen Istent különösképpen 
tiszteljük irgalmasságának titkában, hanem állandó kegyelem for-
rása minden ember számára: „Azt kívánom - mondta Jézus -, hogy 
az Irgalmasság ünnepe menedék és menekvés legyen minden lélek, 
de főleg a szegény bűnösök részére.” (Napló 699) „Keserves szen-
vedéseim ellenére elvesznek [egyes] lelkek. Utolsó mentőövet adok 
nekik, ez Irgalmasságom ünnepe. Ha nem dicsőítik irgalmamat, 
örökre elvesznek.” (Napló 965)

Ennek az ünnepnek nagyságát a hozzáfűzött ígéretek nagyságá-
val lehet lemérni, melyeket Jézus ígért: „Aki ezen a napon az Élet 
Forrásához járul, bűnei és az értük járó büntetés teljes elengedését 
nyeri el.” (Napló 300) „Ezen a napon megnyílik irgalmam mélysé-
ge: a kegyelmek tengerét árasztom minden lélekre, aki irgalmam 
forrásához közelít. Egy lélek se féljen közeledni hozzám, még ha 
bűnei skarlátpirosak lennének is.” (Napló 699)

Eme nagy kegyelmek elnyeréséhez teljesíteni kell az Isten irgal-
ma iránti tisztelet feltételeit, melyek: a bizalom Isten jóságában, a 
felebaráti szeretet gyakorlása, a megszentelő kegyelem állapotában 
(szentgyónás után) méltó szentáldozás. Jézus mondta: „Egyetlen 
lélek sem nyerhet megigazulást, amíg nem fordul bizalommal ir-
galmasságomhoz. Ezért kell a Húsvét utáni első vasárnapot Irgal-
masságomnak szentelni. A papok ezen a napon hirdessék a lelkek-
nek nagy és végtelen irgalmamat.” (Napló 570)

(Az idézetek Szent Fausztina nővér lelki naplójából származnak, 
melybe a Jézustól kapott magánkinyilatkoztatásait jegyezte fel.)

Hét évvel ezelőtt indult első útjára a Feltámadási jelvény, az 
Árpád-kori motívumú szárnyas kereszt, mely a Balaton-parttól 
Csíksomlyóig áthalad a Kárpát-medence magyarlakta területein. 
A feltámadási kereszt hirdeti a krisztusi jövőbe vetett hit eszméjét, 
nemzeti újjászületésünk tiszta vágyát és a keresztény erkölcsi ér-
tékrend elfogadását.

A feltámadási menet négy ága Húsvéttól Krisztus Király ünne-
péig – Tihanyból ill. Zamárdiból indulva – behálózza a magyar-
ság minden területét. Ágai Pünkösdkor egyesülnek Csíksomlyón, 
majd a menet – a Kárpát-medence további részeit bejárva – Krisz-
tus Király ünnepén ér véget Sopronban. 

Az idei évben először a feltámadási menet Tab városát is érintet-
te. Húsvéthétfőn, az este 6 órai szentmisében fogadtuk a Zamárdi 
plébániáról érkező zarándokokat, a szárnyas kereszttel. A feltáma-
dási kereszt Húsvéthétfő estétől 5 napon keresztül maradt templo-
munkban, április 14-én, szombaton vittük tovább a Tamási plébá-
niatemplomba, az esti, 18.30-as szentmisére. 

Feltámadási menet jelvénye: az Árpád-kori motívumú „szárnyas 
kereszt”. Árpád-kori eredetében benne rejlik keresztény egységünk 
eszméje. Benne rejlik húsvét (kereszt), pünkösd (szárny) szimboli-
kája is. A jelvényre a résztvevő közösségek egy szalagot kötnek fel. 
A szalagokon üzenetképpen egy idézet is szerepel. Plébániánk a 
következő idézetet választotta: „Mi azonban a megfeszített Krisz-
tust hirdejük.” (1Kor 1,23) Ezzel kifejezve: mi életükben - minde-
nek ellenére -  a feltámadásba vetett hitet akarjuk megélni, jó és 
balsorsban egyaránt hirdetni: Krisztus győzött a halálon. Feltá-
madt! Alleluja!

Feltámadási kereszt - zarándoklat

BEVEZETÉS:
Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy. 

(A rózsafüzér első három kis szemére)
(Ezután öt tized következik: mindegyik egy nagy és tíz kis szemből áll.)

NAGY SZEMEKRE:
Örök Atya!

Felajánlom Neked szeretett Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak 
testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az 

egész világ bűneiért.

KIS SZEMEKRE:
Jézus fájdalmas szenvedéséért 

irgalmazz nekünk és az egész világnak!

BEFEJEZÉSRE (az öt tized után – háromszor):
Szent Isten, szent erős Isten, szent, halhatatlan Isten, 

irgalmazz nekünk és az egész világnak!

Az isteni irgalmasság rózsafüzére


