Főplébániai
Hírlevél
Az Újpesti Egek Királynéja Főplébánia lapja
2015. Március 29.
Virágvasárnap - Húsvét

A feltámadás ereje
Győzedelmes szent kereszt! Ünnepeljük
nagypénteken, és bizalommal tekintünk rá az év
minden napján. Mennyiszer hallunk a kereszt
gyógyító erejéről. És mily kevesebbszer hallunk
a feltámadás erejéről. A győztes keresztet
persze lehet ábrázolni, a feltámadást nem. Az
hittitok. A szívünkben kell, hogy legyen
lenyomata a feltámadás erejének.

Pál apostol írja az efezusiaknak: (Ef 1, 18-21)
„Gyújtson lelketekben világosságot, hogy
megértsétek, milyen reményre hívott meg
benneteket, milyen gazdag az a felséges
örökség, amely övé a szentek között, és milyen
mérhetetlenül nagy a hatalma rajtunk, hívőkön.
Nagyszerű erejét Krisztusban mutatta meg,
amikor a halálból feltámasztotta, s a mennyben
jobbjára ültette, minden fejedelemségnek,
hatalomnak, erőnek és uralomnak, s minden
néven nevezhető méltóságnak fölé emelte,
nemcsak ezen a világon, hanem az
eljövendőben is.”
Úgy olvashatjuk húsvét hajnalának történetében,
hogy asszonyok sietnek sírhoz, megkenni Jézus
holttestét. de tanácstalanok, hogy ki fogja

elhengeríteni a nagy követ a sír bejáratától.
Gyenge asszonyi kéz, erőtlen lenne ehhez. Mire
odaérnek, lám a kő már el volt hengerítve.
Sokszor töprenghetünk hasonlóan mi is, amikor
előttünk magasodnak az élet problémái,
nehézségei. Vajon ki segít megoldani, hogyan
vergődhetek át rajtuk, ki gördíti el ezeket az
akadályokat utamból?
És ha tiszta szíved vágya, lelkiismereted húz a
jó felé, akkor ne vonakodj, ne riadj vissza, hogy
kő zárja el az utadat. Lehet sok meg nem értés,
kísértés, rossz külső körülmények. Aztán belső
bizonytalanság,
megtapasztalt
bukásaink,
kudarcaink terhe. De akkor is csak indulj el
azon a bizonyos keskeny úton, és közben meg
fogod tapasztalni, hogy egy láthatatlan
hatalmas Segítő jár előtted és egyengeti az
utadat. Ne vonakodj, ne riadj vissza, ha olyan
kő zárja el az utadat, aminek az elmozdítására
te sohasem volnál képes: menj csak tovább, és
mire odaérsz, Isten már elhengeríti az utadból!
Ha a magad erejében bízol elkerülhetetlen a
bukás. De ha az Ő hatalmának a túláradó
erejére számítasz, akkor a te számodra is
mindig van győzelem a Krisztusban! Úgy kell
könyörögnünk, ahogyan Pál apostol tette az
efezusi levélben. Az Úr világosítsa meg
értelmünk szemeit, hogy megláthassuk, mi az
Ő hatalmának felséges nagysága irántunk,
akik hiszünk, az Ő hatalma erejének ama
munkája szerint, amelyet megmutatott a
Krisztusban, amikor feltámasztotta Őt a
halálból!
Befejezésül ismét Pál apostolt idézem, a
Fillipiekhez írt leveléből: „Isten ugyanis a hit
által tett igazzá, hogy megismerjem őt és
feltámadásának erejét, de a szenvedésben is
vállaljam vele a közösséget.” (Fil 3,10)

Nagyhét - Szent Háromnap - Húsvét templomunkban
Március 30, 31 – április 1:
NAGYHÉTFŐ - NAGYKEDD - NAGYSZERDA :
ESTE 18.00 ÓRAKOR ORGONÁS SZENTMISE

A SZENT HÁROMNAP LITURGIÁJA
- Április 2, N A G Y C S Ü T Ö R T Ö K
18.00: AZ UTOLSÓ VACSORA SZENTMISÉJE
20.30-tól 23.00-ig: VIRRASZTÁS, benne 21.00 – 22.00 közös SZENTÓRA!
- Április 3, péntek: NAGYPÉNTEK
8.00: ZSOLOZSMA
15.00: K E R E S Z T Ú T
18.00: AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK SZERTARTÁSA
szentáldozás

-

Kereszthódolat, passió és

- Április 4, szombat: NAGYSZOMBAT
8.00: ZSOLOZSMA
8.30 – 14.30-ig: SZENTSÍRLÁTOGATÁS

Április 4, szombat, sötétedés után:
Urunk feltámadásának éjszakája
20.00: HÚSVÉTI VIGÍLIA: feltámadási szertartás, tűzszentelés, felnőtt keresztelés,
szentmise és feltámadási körmenet, vége kb. 22.48-kor.
-- Április 5, HÚSVÉTVASÁRNAP
8.00 Húsvéti ételszentelés a templomban
9.00 orgonás szentmise, a mise után a gyerekeknek tojáskereséssel a templom
kertjében!
11.00 orgonás szentmise
és este 18.00 orgonás szentmise
- Április 6: HÚSVÉTHÉTFŐ
9.00: ORGONÁS SZENTMISE húsvéthétfőn csak egy ünnepi szentmise lesz
templomunkban, reggel 9 órakor, az asszonyok, lányok szenteltvízzel való
meglocsolásával…

Gyónási lehetőségek húsvétra:
Nagyhétfő - nagykedd - nagyszerda: az esti szentmise előtt 17.30 órától.
Nagypénteken a délután 3 órai keresztút után.

Nagyszombat: reggel a zsolozsma után, 8.30 órától legalább 11.30 óráig!
Böjt:
Ne feledd! Nagypéntek szigorú böjt! Nem eszünk húst és ünnepi ételt, és a felnőtt, egészséges
emberek csak egyszer ehetnek többet, és még kétszer egy-két falatot. Nagypéntek szelleméhez
nem illik a szórakozás, buli, tv nézés. Kivéve például a keresztút közvetítése Rómából, a
Szentatyával, a Colosseumban, péntek este 21.00 órakor.
Jézus Krisztus, ki eljöttél, hogy érettünk szenvedj: Uram, irgalmazz nékünk!
Ki prófétai szóval kinyilatkoztattad: haláloddá leszek, ó halál! Uram, irgalmazz nékünk!
Ki a kereszten kitárt karokkal minden századokat magadhoz vontál: Uram, irgalmazz nékünk!
Urunk, Krisztus engedelmes volt mindhalálig, éspedig a keresztnek haláláig.

Plébániai naptár, programjaink:
-- Április 11, szombat, 8.30-12.00 óráig
Plébánia tavaszi nagytakarítása. Sok takarítót,
segítőt várunk!
-- Április 18, szombat, 13 óra
Erkel
Gyula
Zeneiskola
koncertje:
ZENEDENAP a templomban.
-- Április 18, szombat: 16.00 óra:
Mozart: „Koronázási Mise” a templomban.
Közreműködik a Liszt Ferenc vegyes-kar, és a
Farkas Ferenc kamarakórus. Szólisták: Kővári
Eszter szoprán, Salfay Ágnes alt, Ivarcsi Gábor
tenor, Labant Bence basszus. Vezényel: Török
Géza.
-- Április 25, szombat 9.00-12.30-ig
Ovis és családi játéknap és vetélkedő
Családok figyelem! Egy sárkány szabadon
garázdálkodik a közelünkben. Segítsetek! Ismét
várunk
minden
családot
egy
mókás
akadályversenyre a plébániára! Hozz magaddal

minél több jókedvet, bátorságot és légy részese
egy nagy kalandnak!
-- Április 26, vasárnap 9 óra
Elsőgyónás és az elsőgyónók beöltözése a
misében.
-- Május 1, péntek egész nap
Gyalogos
zarándoklat:
Zebegény
Márianosztra szokásos útvonalon. Találkozó
reggel
7.30-kor
a
Rákospalota-Újpest
vasútállomáson!
-- Május 10, vasárnap, 9 óra
Énekkari mise. Újvidéki Kapisztrán Ifjúsági
Kórus énekel a szentmisében, Beszédes Margit
vezényletével. A mise után rövid koncert lesz.
-- Május 16, szombat 7.30-18.00
Hittanos
kirándulás.
Minden
hittanos
gyereknek.
-- Május 31, vasárnap 9.00 óra
Hittanos gyermekek elsőáldozása a misében.

Élő Rózsafüzér zarándoklat
9. alkalommal rendezik meg az Élő Rózsafüzér zarándoklatot Budapest körül, Budapestért.
Budapestet körbeimádkozva. Újpest az északi szakaszba tartozik, ez Csillaghegyről indul 7.30-kor,
templomunknál 10 óra körül járnak, és este érnek Fótra, ahol 19.00 órakor szentmisével zárul a közös
imádság. Május 9-én, szombaton. A program a plakátokon és interneten is megtekinthető:
www.elorozsafuzer.hu vagy www.facebook.com/elorozsafuzer

Zarándoklat:
Egynapos autóbuszos zarándoklatot szervezünk június 13, szombatra.
Útirány: Petőfiszállás-Pálosszentkút a pálos Mária kegyhely szentmisével, és Ópusztaszeri nemzeti
emlékpark: a Feszty körkép és a skanzen belépővel. Költség 3000 Ft buszköltség. A Feszty körkép
2800 Ft-os kedvezményes belépőjét pályázati pénzből szeretnénk fedezni. Jelentkezni a sekrestyében
lehet rá a szentmisék után! Aki szeretne velünk tartani, mielőbb jelentkezzék, mert betelik az autóbusz!

Több napos zarándoklat:
Szervezés alatt. Időpont szeptember 7-10 között, autóbusszal.
Szlovénia-Horvátország kegyhelyei, szép templomai, gyógyfürdőzéssel egybekötve. Ptujska Gora:
Szűz Mária palástja, kegyhelye, Ljubljana, Kamnik, Celje templomai. Szállás Topolsica, gyógyfürdő
szálloda. Félpanzióval (svédasztalos reggeli-vacsora), és fürdőbelépővel. Horvátország: Marija
Bistrica (Mária Beszterce) nemzeti kegyhely. Költség várhatóan 57.000 Ft/fő kétágyas szobákban. 310
Ft/euro árral számolva. A test és a lélek felüdítése. Akit érdekelne, kérjük, mielőbb jelentkezzen.

Nyári napközis tábor:
Nyári napközis tábor a plébánián két hétig, hétfőtől péntekig, reggeltől estig,
alsósok, felsősök korcsoportban. Június 29 - július 3, és július 6 - 10 között.

ovisok, iskolások,

Hittanos nyári tábor:
Július 20-25 között. Zobákpusztán, a Mecsekben, minden iskolás gyereknek, középiskolásoknak is!
Kérjük, aki döntött, mielőbb jelentkezzen!

Tudod-e? - Délben és este a harangszóra az Úrangyala imádságot szoktuk imádkozni, az év
nagy részében. Húsvéti időben azonban, a Mennynek Királyné asszonya éneket mondjuk!
Mennynek Királyné asszonya, örülj szép Szűz, alleluja,
Mert kit méhedben hordozni méltó voltál, alleluja.
Amint megmondotta vala, feltámadott, alleluja.
Imádd Istent, hogy lemossa bűneinket, alleluja.
Örülj és örvendezz Szűz Mária, alleluja!
Mert valóban feltámadott az Úr, alleluja!

Baba-mama klub – pillanatkép és hívogató
Meleg szívvel és örömmel írok ötödik éve
aktívan
működő
kisközösségünkről
helyzetjelentő riportot.
Plébániai baba-mama klubunk egyszerre a
babáké és a mamáké. A babáké, akik itt
ismerkednek talán először a közösségi
szabályokkal, itt lelnek először kis barátokra. A
babáké, akiknek szól a mondóka, az ének, a
versike minden alkalmunk elején. A babáké,
akiket a klubalkalom alatt szoptat, etet vagy
tízóraival kínál az édesanyjuk. De a klub
legalább ennyire a mamáké is. Az anyukáké,
akik a sok, felnőtt társaság hiányában töltött óra
közben kéthetente eljönnek, hogy egymás közt
beszéljék ki magukból a nehézségeket,
örömöket. A mamáké, akik kérdéseket tehetnek
fel, vagy irányított beszélgetés keretei között
beszélhetik meg aktuális problémáikat. A
mamáké, akik talán ezen a fórumon
szembesülnek először azzal a ténnyel, hogy a
kisbabás lét nem rózsaszín cukormáz. A
mamáké, akik a gyermek megszületése utáni új
helyzetben új barátokra lelhetnek köztünk.
Mert igen: a babaklub nem csak egy kétheti
találka. Sokkal több annál: fix hely, ahol mindig
összejöhetünk,
ismerkedhetünk,
újakat
befogadhatunk. Fix rászánt idő, amikor nincs
más dolgunk, mint egymásra figyelni. Hely és idő
arra, hogy új barátságok szülessenek, amelyek
erejével a nagy plébániai közösséget
gyarapítjuk. Hely és idő az evangelizációra, a
beszélgetésre. S észrevettem az évek során: ha
két anyuka jóban lesz, esélyes, hogy egy idő
után a családok is összejárnak, plébániai
programokon kölcsönösen örülnek egymásnak.
Így lehet az, hogy bár a gyerekek – és emiatt az
édesanyjuk is – kinőnek a baba-mama klubból,
a nagy közösségben mégis helyük marad, a
barátságok és ismeretségek tartósabbak
lesznek, a klub keretein messze túlmutatnak.
Az első baba-mama klubos gyerekek közül idén
már többen iskolába mentek. Mi itt csak magot
vetünk. Az aratás évek, évtizedek múlva lesz.
Szeretném megköszönni Zoltán atya anyagi
segítségét, mellyel minket az új baba-mama és
ovis hittanterem kialakításánál segített. Jelenleg
gyönyörű, igényes körülmények között tarthatjuk
alkalmainkat az első emeleten. Ha jön a meleg,
kihasználjuk majd új plébániánk szép kertjét, s jó
időben kint leszünk.
Végül pedig álljon itt néhány kedves mondat,
amit anyukáktól kaptam az elmúlt napokban arra
a kérdésemre, hogy „Mit adott nektek a babamama klub?”

„Megtapasztalhatom, hogy bár különbözőek
vagyunk, sokat számít, hogy alapvetően
hasonló értékrendű anyukák jövünk össze.
Annak ellenére, hogy nem sok ez a kéthetente
másfél óra találkozás, engem általában tovább
foglalkoztatnak az ott elhangzottak, és az is
gyakran előfordul, hogy az ott hallott ötleteket
hasznosítom - legyen szó nevelési kérdésről,
karácsonyi ajándék ötletről, vagy receptről.
Emellett igen aktív a levelezőlistánk is, ahova
bátran
írhatjuk
kérdéseinket
tanácsot,
tapasztalatokat kérve. Ez is nagyon tetszik!” –
Cs-T. Bori
„Örülök, hogy olyan emberekkel találkozhatok
és beszélgethetek rendszeresen, akiknek érték
a gyerek, a család, a tisztesség. Odafigyelnek
arra, hogy mit esznek, mit néznek a tévében,
vagy felmerül a kérdés, hogy nézzük-e
egyáltalán. Gondolkodó emberek, akik a minket
körülvevő sokféleségből az értékeset próbálják
kiszűrni. Örülök, hogy egy összetartó család és
egy összetartó közösség tagja lehetek, ahol
egymást segítjük, ha kell! Gondolok itt a
lisztrendelésre,
az
információcserékre,
gyerekvigyázásra,
közös
programokra,
komatálra.” B.V. Anna
„Nekem a baba-mama klub igen sok mindent
adott! Amióta csak járunk (2,5 éve) a szerdai
időpontok mindig sérthetetlenek, és ehhez
igazítom a többi programot. A feldobott témák
kibeszélése, javaslatok, tanácsok csereberéje, a
gyerekek tartalmas időtöltése és nem utolsó
sorban az anyukák, akiket itt megismertem,
felbecsülhetetlen. Van, aki igen nagy hatással
van rám.” Cs-I. Réka
„Nagyon jó a társaság, bármilyen témáról jókat
beszélgetünk, rengeteget nevetünk, és közben a
gyerekek is jól érzik magukat. Nekem ez nagyon
fontos, hogy ne mama-klub legyen, ahol anyuka
végre beszélgethet, hanem baba-klub is.
Szerintem ez itt megvalósul. És ami a legjobb,
hogy rendkívül befogadók vagytok, minden új
tagnak örültök, mindenkire kíváncsiak vagytok,
ez nagyon meghozta a kedvem a klub gyakori
látogatásához. A kéthetente szerda nálunk is
szent és sérthetetlen lett :-D” G-M.Viki
Ha sikerült kedvet csinálnunk Neked, kedves
Édesanya, aki olvasod ezeket a sorokat és még
nem jársz közénk, legközelebb április 1-én, majd
április 15-én, szerdán 10.00-kor találkozunk a
plébánia Baba-mama termében. Szeretettel
várunk!
Kovács-Mihócza Orsi

Morzsák Cseh Péter atyától a vasárnapi lelkigyakorlatról
Ne add fel!
Tanulom, hogy ennek be kell vésődnie,
spirituális élménnyé kell válnia! De a gödör alján
nehéz meglátni, hogy is van ez! Mi a teendő?!
Péter atya misézni ment egy kis faluba, s nem
jött senki! Még a sekrestyés se! Ült a lépcsőn ("a
gödör alján") - most mi legyen? Én biztos haza
mentem volna!
Megszerezte a kulcsot, s
keresett egy atyafit, s misézett vele!

A minap olvastam, hogy az üdvözülés útja, ha az
ember a köznapi dolgokat megteszi. "Legyetek
önmagatok mesterei ott, ahol éppen vagytok, és
ott helyben megigazultok. Minden nap, minden
reggel, mindenütt." /Rinzai/
A beszélgetésen istenélményéről kérdezték
Péter atyát. Mondtam magamban: ez jó kérdés
(én is kérdezhettem volna)! A válasz hallatán
meghökkentem:
neked
feleségeddel
(gyermekeddel, barátoddal...) hány élményed
van? Rengeteg! Így élünk az Istennel is!

Így élek én is, csak süket is vagyok, meg vak is!
Minden percben itt az Úr mellettem, csak ... hol
is...? - nyitogatom már a szemem!
Gyakorlat:
Olyan a lelkigyakorlat, mint a szabadrúgás.
Lehet róla beszélni, de a lényeg a gyakorláson
van!
lejegyezte: Gáspár Tibor
Lelkigyakorlat-lelki élmény
Nekem nagyon tetszett Cseh Péter atya friss és
állóvizet felkavaró szemlélete.
Néhány gondolatot emelnék ki, ami engem
megérintett és talán másoknak is jól jön.
Arra biztatott minket, hogy Jézust olyannak
lássuk amilyen – Istennek - s akkor elkezdődik a
változás: bennem, aztán a körülményekben.
Számomra az egyik legfontosabb mondat volt,
hogy Isten szava megteremti bennem azt a
gondolatot, amit aztán meg kell cselekednem.
Isten szava a Szentírás, amit a Szentlélekben
figyelve olvassunk, szánjunk rá időt, készüljünk
erre a találkozásra, vigyünk ajándékot az Úrnak,
gyűjtsük össze a kérdéseinket, és persze
legyünk kíváncsiak a válaszára.
Az esti szentmisében sorra vettük az
evangéliumban elhangzó jézusi kérdéseket,
amiket ha úgy olvasok, hogy személyesen
engem szólít meg, akkor nem is olyan könnyű
válaszolni rá.
Nagyon hálás a szívem, hogy hallhattam az
atyát, és elindított a lelki délután után kezdődő
lelkigyakorlaton, mert - mint mondta - a gyakorlat
most következik.
Gáspár Gabus

„Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak”
Az Újpesti Megyeri úti temető bejáratánál egy
nagymama kézen fogott 10 év körüli kislány
unokájával lépked. Meglátogatnak 2 sírt, virágot
helyeznek el, mécsest gyújtanak, imádkoznak,
majd ballagnak visszafele. Megállnak a
kőkeresztnél, itt is elhelyezik a virágot, a
mécsest, majd imára kulcsolják kezeiket.
A kislány megkérdezi. Itt ki van eltemetve?
Senki, de itt helyezik el virágaikat, mécseseiket
és mondják imáikat azok, akiknek valamelyik
hozzátartozójuk idegen országban, idegen
földben nyugszik.
És nekünk ki, teszem fel a kérdést? A legkisebb
bátyám,
Pista, aki 20 évesen az első
világháborúban az olaszországi Piavénál a
csatában halt meg, és könny csordul ki a nagyi
szeméből. Idegen földben nyugszik, nem tudok

elmenni a sírjához. Vajon tesz e valaki akár egy
szál virágot is a hantjára? Elmereng a nagyi és
halkan hozzáteszi, talán egyszer te Angyalkám
eljutsz oda, és akkor mondj el egy imát a család
nevében.
Telnek, múlnak az évek, évtizedek. A kislány
megnő és édesanya, majd nagyi lesz, az egykori
nagymama már rég a megyeri temetőben pihen
a családi sírban. Rendszeresen látogatja
gyermekeivel a sírt és ugyanúgy, mint régen
most is megállnak a kőkeresztnél, elhelyezik a
virágot, a mécsest és imádkoznak
Pista
bátyáért, mert Istennek legyen hála a zivataros
történelem során nincs több olyan családtag, aki
idegen földben nyugszik. Pista bátyát senki nem
látta, csak egy fénykép őrzi emlékét, hogy volt.
Mégis a család úgy érzi, hogy emlékezni kell rá,

nagyi itt hagyta az emlékét, mely a szívekbe
vésődött. Az akkori kis unoka már szintén
nagyi, bár már nyugdíjas, még dolgozik,
kertészkedik, állatokat tart, hogy jókat egyen a
család unokára vigyáz, aktív egyházi életet él és
utazik. Szeret utazni, főleg ha a plébános atya
szervez utakat. Az utóbbi 3-4 évben így február
táján gyógyfürdőhely a célpont. Nappal a
környéken
kirándulás,
hegymászás,
városnézés, nevezetes emlékhelyek.
Idén is szólt Zoltán atya mit szólnátok egy
Szlovén fürdőhöz városnézéssel, és mivel a
környéken van Piavé és Doberdó az első
világháború
100
éves
évfordulójára
elhelyeznénk a kegyelet koszorúját a Magyar
Hősök emlékművénél és imádkoznánk.
Gondolkodás nélkül azonnal igent mondtam.
Eszembe jutott nagymamám reménytelennek
tűnő vágya „ha egyszer eljutsz oda” - és a vágy
lelkiatyámon keresztül most megvalósulni
látszik. 100 évvel a harcok után és 50 évvel

nagymamám halála után. Mi ez, ha nem az
égiek akarata!
Otthon a család egyöntetűen mondja:
Édesanya, menj és teljesítsd a nagymama
vágyát. Csodálatosan szép örökzöldekből és
természetes termésekből koszorút készíttetek,
nemzeti színű szalaggal, mellyen a felirat:
„TISZTELET a HŐSÖKNEK Újpesti Egek
Királynéja Főplébánia”.
Elérkezik a nagy nap, útra kelünk. Az út
gondtalan, a hely szép, a fürdő, szállás remek.
Peregnek a napok, az események. Csodás
helyeken járunk. Triesztről sokat hallottam
otthon, de csak a kikötő részéről, mivel
dédnagyapám hajóskapitány volt az Adrián, de
személyszállító hajókat navigált Fiuméből.
Kellemes meglepetés számomra, hogy van egy
festői szépségű része is. Gondolatban hol a
jelenben vagyok, hol a múltba, otthon, a
családom körében, mint gyermek, kiteljesedem
ebben az állapotban, ami nagyon jó érzés. Balogh Angéla

Nagycsütörtöki virrasztás:
Nagycsütörtök este templomunkban virrasztást
tartunk, annak emlékére, hogy az apostolok is
megpróbáltak Jézussal együtt virrasztani az
Olajfák hegyén. Bár ki lesz téve az
Oltáriszentség, de ez más, több, mint egy
szokásos szentségimádás. Igazából az érti
ennek mélységét, aki részt vesz az esti
szentmise lábmosásán, az oltárfosztáson, a
szentmise csendjén, amikor elmennek a
harangok, nem szól sem orgona, vagy hangszer.
Visszajövünk a templomba virrasztani, mert
Jézus ezt mondta apostolainak: "Maradjatok itt,
és virrasszatok velem". Az oltárfosztás Jézus
verítékezését és szenvedését jeleníti meg
számunkra. Jézus ruháitól való megfosztásának
emléke. A megfosztás után pedig az oltárokat
borral kevert vízzel lemossuk. Ez törődést is
jelent az oltárral (legalább egyszer az év során).
A virrasztás nehéz a mai ember számára gondolnánk. "Így hát nem tudtok egy órát sem
virrasztani velem?" - mondja Jézus a

tanítványoknak akkor (kétezer évvel ezelőtt).
Nehéz volt bizony akkor is. Maradjunk vele,
szemléljük őt, úgy, amint van - megfosztottan,
kiüresítetten, egyedül... Mit teszünk ilyenkor?
Felolvassuk Jézus búcsúbeszédét, mert más
nem is illik ide. Ebben az elmélkedésben és
csendben megújulhat életünk, mely az
Eucharisztiából forrásozik. A virrasztást az
egyház hivatalos imájával, a zsolozsma
vecsernyéjével és befejező imaórájával zárjuk.
Gyakrabban kellene imádkoznunk egyházunk
hivatalos imáját, a zsolozsmát. Hála Istenek ma
már a Mária Rádióban naponta hallhatjuk mind
az öt imaórát. Hidd el: ennél szebb ima nincs,
mint a zsolozsma és a Biblia, a búcsúbeszéddel.
Illetve van egy szívhez szólóbb. A virrasztás alatt
csendek is lesznek, amikor szíved vágyát,
kérését mondhatod el a jelenlevő Úr Jézusnak.
A templom a mise után 20.30-tól vár, 21.0022.00-ig lesz a közös imaóra, majd 23.00-ig
csendes imádkozás, a végén szentségi áldással.

A Szent Háromnapról, Benedek pápa beszéde alapján:
Húsvéti triduum, húsvéti szent háromnap:
az egyházi év csúcspontja. Nagycsütörtök,
Nagypéntek és az ünnepélyes Húsvéti vigília
segítségével átéljük az Úr szenvedését, halálát
és feltámadását.
E napok alkalmasak arra, hogy erősebb
vágy éledjen fel bennünk a Krisztussal való
egyesülésre és komolyan, tudatosan szeressük

Őt, aki életét adta értünk. A szent háromnap
ismét elénk állítja azokat az eseményeket,
amelyek a legfőbb megnyilvánulásai Isten
emberek iránti szeretetének.
A húsvéti triduum megünneplésére
készüljünk úgy, hogy magunkévá tesszük Szent
Ágoston buzdítását: „Figyelmesen szemléljük a
szent háromnap során Urunk keresztre

feszítését, eltemetését és feltámadását. E
három misztériumból átéljük azt a jelenben,
aminek a jelképe a kereszt, a hit és a remény
által pedig azt, aminek a temetés és a
feltámadás a jelképe!”
A
húsvéti
szent
háromnap
Nagycsütörtökön kezdődik az utolsó vacsora
szentmiséjével, bár délelőtt egy másik jelentős
liturgikus ünnepséget tart egyházunk, a Szent
István bazilikában, a krizmaszentelési misét,
amely során az egész egyházmegye papsága
összegyűl a püspök körül, megújítja papi
ígéreteit és részt vesz a katekumenek és a
betegek olaja, valamint a krizma megáldásában.
A papság alapítása mellett e napon az esti
szentmisében megünnepeljük, hogy Krisztus
totálisan odaadja Magát az emberiségnek az
Eucharisztia szentségében. Azon az éjszakán,
amelyen elárultatott, ránk hagyta – amint az Írás
mondja – a testvéri szeretet „új parancsát” a
lábmosás megrázó gesztusa által, amely a
szolgák alázatos szolgálatára emlékeztet
minket. Egyetlen nap alatt nagy misztériumokat
idézünk fel, s ez eucharisztikus virrasztással ér
véget Urunk Olajfák-hegyi szenvedésére
emlékezve. Hatalmas szorongást érezve, mondja az evangélium, - Jézus azt kéri övéitől,
hogy: „Virrasszatok és imádkozzatok velem!” És
látjuk, hogy a mai tanítványok is gyakran
elalszanak. Ez volt Jézus számára az
elhagyatottság és magány órája, amelyet követ
éjszaka az elfogás és a Kálváriára vezető
fájdalmas út kezdete.

Nagypéntek, középpontban a passióval,
a böjt, a megtartóztatás napja, amelyen a
keresztről elmélkedünk. Nagypénteken nincs
szentmise a templomokban. Van igeliturgia,
áldoztatás, és kereszthódolat. A templomokban
felidézett passiótörténetben Zakariás próféta
szavai visszhangzanak: „Feltekintenek arra, akit

keresztül szúrtak!” (Jn 19,37). Nagypénteken a
Megváltó átdöfött szívére kívánunk tekinteni,
ahol – mondja Szent Pál apostol – „el van rejtve
a bölcsesség és tudomány minden kincse” (Kol
2,3), sőt, „Benne lakozik az istenség teljessége”
(Kol 2,9), s ezért az apostol kimondja, hogy
„semmi mást nem akar ismerni… csak Jézus
Krisztust, a megfeszítettet!” (1Kor 2,2) Igaz: a
kereszt tárja fel „a szélesség és hosszúság,
magasság és mélység” kozmikus dimenzióit, ez
az a szeretet, amely meghalad minden ismeretet
– ez az a szeretet, amely eltölt minket „Isten
teljességével” (Vö. Ef 3,18-19).
„A kereszthalálában történik meg teljesen
Istennek az az önmaga ellen fordulása, melyben
önmagát ajándékozza oda, hogy az embert újra
fölemelje és megmentse – ez a szeretet
legradikálisabb formája.” Krisztus keresztje, írta
Nagy Szent Leó pápa – „minden áldás forrása és
oka”.
Nagyszombaton az Egyház lelkileg
Máriával egyesül és imádságban a szent sír előtt
marad, ahol Isten Fiának teste fekszik, élettelen
állapotban nyugszik a megváltás műve után,
amelyet halálával vitt végbe (Vö. Zsid 4,1-13). Az
éjszakai Húsvéti vigíliában az újonnan
megkereszteltek és az egész keresztény
közösség szíve újra éled az örömteli Glória és
Alleluja éneklése közben, mert Krisztus
feltámadt és legyőzte a halált.
Kedves testvérek, hogy képesek legyünk lelki
haszonnal átélni Húsvét ünnepét, az Egyház
arra kéri híveit, hogy járuljanak e napokban a
bűnbocsánat szentségéhez, amely egyféle halál
és feltámadás mindnyájunk számára. Az ókori
keresztény közösségben Nagycsütörtökön volt a
bűnbánók ünnepélyes kiengesztelődésének
ünnepe, amit a püspök vezetett. Természetesen
a történelmi feltételek megváltoztak, de ma is
kötelesek vagyunk egy jól végzett gyónással
készülni Húsvétra. Becsülni kell a szentséget,
hiszen ebben a Feltámadott ajánlja fel nekünk az
új élet kezdetének lehetőségét és örömét.
Tudatában vagyunk annak, hogy bűnösök
vagyunk, de bízunk az isteni irgalmasságban!
Béküljünk ki Krisztussal, hogy még inkább
átéljük és átadjuk feltámadásának örömét.
Krisztus megbocsátása, amit a bűnbocsánat
szentségében ad belső és külső béke forrása, s
ez tesz képessé minket arra, hogy a béke
apostolai legyünk abban a világban, amelyben
sajnálatos
módon
megosztottságok,
szenvedések és tragédiák vannak, gyűlölet és
erőszak, képtelenség a kibékülésre az őszinte
megbocsátásra.

Húsvéti Vigília, szombaton este a sötétedés után
Szombat elmúltával asszonyok készülődtek,
várták a hajnalt. A régi időszámításban a nap a
sötétedéssel, az esthajnalcsillag feljövetelével
kezdődött és záródik. Ez már húsvét vasárnap
éjszakája. Jézus hajnalban támadt fel; erre
várunk: úgy hívjuk vigília, virrasztás.

Az asszonyok is várták a hajnalt, és még
sötétben lámpákkal, gyertyákkal útra indultak a
sírhoz. Jézus mondja földre jövetelének célját
meghatározandó: „Tüzet jöttem bocsájtani a
földre, mi mást szeretnék, mint hogy lángra
lobbanjon és égjen.” Jézusnak e szavai alapján
mi is megszenteljük az új tüzet a templom előtti
téren. Az új tűz megáldása után meggyújtjuk a
húsvéti gyertyát, rajta a görög Alfa és Ómega
betűkkel, és a kereszt négy szára között a 2015ös évszámmal. A gyertyát vivő pap után
vonulunk be a sötét templomba, mintegy Jézus
sírját keresni. A Krisztus világossága ének
harmadszori elhangzása után kigyúlnak a
templom fényei. A ministránsok továbbadják a
híveknek a húsvéti gyertyáról a fényt. Egyik
legrégebbi énekünk hangzik el: az Exultet, a

húsvéti öröm megéneklése. Majd következik a
hosszú igeliturgia. A mi templomunkban a
minimális-maximális
lehetőség
közül
a
középutat választjuk, 5 olvasmánnyal. a
prédikáció után szenteljük meg a keresztkutat,
és keresztelünk benne ebben az évben 3
felnőttet. Mi régebben keresztények pedig
megújítjuk keresztségi fogadásunkat. Éjszaka
van. De Jézus feltámadása elűzte a bűn
sötétségét. Régen a hosszú szertartás végére
már meg is virradt. Legyen világosság a mi
elménkben is, gondolatainkban is, hogy ez
világosítsa be életutunkat, és tegye olyanná
életünket, ahogyan azt a Teremtő elképzelte.
Engedjük, hogy húsvétnak ez a fénye, a Világ
Világossága ragyogja be életünket és tegye
világossá, Isten szemében is értékessé. Ezt az
örömöt nem lehet elrejteni. Ezért visszük ki a
világba a feltámadási körmenetben, a gyertyák
fényénél, a „Feltámadt Krisztus e napon!” éneket
örvendezve énekelve. Húsvét éjszakájának
minden szimbóluma arról szól, hogy Jézus
megtörte a bűn és halál szomorú sötétségét,
fényt, örömet hozott a világba. Másrészt Jézus
csak a 3. napon támadt fel. Vajon mi fontosabb.
A húsvét sonka evése minél előbb, vagy a
föltámadás 3. napi ténye, ami miatt a húsvéti
sonkát elfogyasztjuk? Tulajdonképpen még
később, csak éjjelbe nyúlóan kellene kezdenünk
és végeznünk a feltámadás ünneplését.
Sötétedés után gyújtjuk meg a tüzet, a
gyertyákat, ünnepeljük ezt a szent éjszakát.
Kezdete április 4, szombat este 20 óra. Vége a
feltámadási
körmenet után, a himnuszok
eléneklésével kb. 22.48-kor lesz. Ez az éjszaka
a legfontosabb, legnagyobb, legszentebb,
leghosszabb szertartásunk, hitünk forrása.
Gyere el!
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Minden kedves hívőnknek áldott, kegyelmekben gazdag húsvéti ünnepeket kívánunk!
Krisztus Feltámadt! - Valóban feltámadt! Alleluja!

