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Kedves Testvérek! 
 

A NEK-re (Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra)
készülünk. Lassan véget ér az első felkészülési év, melynek jel-
mondata: „Az Eucharisztia, mint az egyéni keresztény élet forrá-
sa”, ami az Oltáriszentséggel való személyes viszonyt kívánja 
elősegíteni. 
 NAGYCSÜTÖRTÖK… az Oltáriszentség alapítása, az idei 
húsvét különösen is lelkiismeretvizsgálatra indít bennünket, 
hogy valóban forrás-e számunkra az Eucharisztia? A szentmise, 
a szentáldozás mennyire életünk része? Mennyire vágyom rá, 
mennyire hiányzik? Valóban táplálékom-e? Igazi találkozások-e az élő Jézussal? - 
Chiara Lubich így nyilatkozik: „A napnak legfontosabb, összehasonlíthatatlanul 
fontos pillanata az, amikor Te a szívünkbe térsz. Kihallgatás ez a Mindenhatónál. 
Mikor ott eléd tárjuk ezer szükségünket és minden ember gondját, mikor köszöne-
tet mondunk természetfölötti és természetes adományaidért, mikor imádunk té-
ged és arra kérünk, üdvözöld nevünkben Édesanyádat, akkor érezzük, hogy elér-
keztünk a nap legkimagaslóbb pontjára. Megértjük, hogy oly gyakran nem fogtuk 
fel, ki előtt állunk, és mi mindent tehettünk volna édes-kettesben Istennel, lelkünk 
legbenső szobácskájában. Jézus, ha Te a szívünkbe térsz, ez volna az a pillanat, 
amikor annyi mindent kérhetnénk Tőled. De éppen azért, mert személyesen Te 
magad jössz a szívünkbe, ez az a pillanat, amikor többé nincs mit kérnünk.” 
 És én, mi? Hogy nyilatkozunk? Mit jelent számunkra? – Húsvét… a feltámadt, 
élő, köztünk maradt Jézus hív, vár bennünket a Vele való feltámadásra, „egyéni 
keresztény életünk” megújulására! Úgy legyen!                            Nagy Károly plébános 
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A húsvé� szent háromnap ünneplése 

 

 

 

NAGYCSÜTÖRTÖK:  
az Eucharisztia (Oltáriszentség) és a papság (egyházi rend) alapításának 
ünnepe 
 

Nagycsütörtök estével megkezdődik a nagyböjti időszak végét jelentő szent 
három nap Egyházunkban. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Sajtó-
szolgálatának nagycsütörtökről szóló összeállítását tesszük közzé. 
 

Nagycsütörtök délelőtt az olajszentelési szentmise vezeti be a hívőket a szent 
három nap ünneplésébe. A püspöki székesegyházakban a püspök együtt mi-
sézik az egyházmegye papjaival, akik megújítják a szenteléskor tett ígéretei-
ket. A szentmise alatt kerül sor a keresztelendők (katekumenek) és a betegek 
olaja, valamint a – keresztség, bérmálás, egyházi rend kiszolgáltatásakor, illet-
ve templomszenteléskor használatos – krizma megszentelésére.  
  

Nagycsütörtök esti liturgiájában (nálunk este 6 órakor) az Eucharisztia alapí-
tására emlékezünk, az utolsó vacsora felidézésével, amikor Jézus maga köré 
gyűjtötte tanítványait. A szentírási olvasmányok felidézik az egyiptomi kivo-
nulás éjszakáját, amikor az angyal megkímélte az izraeliták házait, mert a   
bárány vérével megjelölték az ajtófélfákat. A húsvéti lakoma áldozati báránya 
Krisztus előképe: saját testét adja értünk, vére pedig megszabadít a bűntől, az 
örök haláltól. Nagycsütörtöknek éppen ezért ünnepélyes és örömteljes      
hangulata van. 
  

Nagycsütörtök az Egyház legősibb ünnepei közé tartozik. Az ősegyházban 
ezen a napon fogadták vissza a bűnbánókat. A nagycsütörtöki evangélium-
ban halljuk, hogyan mosta meg Jézus tanítványainak lábát. Ez a cselekedet 
örök időkre szóló példaadás, hogyan kell egymást alázatos szívvel szolgálni. 
Ennek emlékére a püspök vagy a pap megmossa az arra kiválasztott emberek 

lábát. A lábmosás szertartásá-
ban Jézus példájára emlékezik 
az Egyház. A lábmosás a  
szolga feladata volt és Jézus 
szolgává tette magát. 
  

A szentmise elején a jelképek 
az utolsó vacsora örömének 
hangulatát idézik. Ezért van a 
pap fehér miseruhában, ezért 
szól a mise elején az orgona, 
ezért van virág az oltáron; 
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ezért szólalnak meg Dicsőségre minden templomban a harangok, a csengők, 
az orgona. De azután elnémulnak nagyszombat estig. A mély gyász jeléül 
csak a kereplők szólnak. A harangok „Rómába mennek” és megjelennek a 
szomorúság, a fájdalom jelei is. Megrázó ellentét, hogy Jézust azon az estén 
árulják el, amelyen szeretetének legnagyobb jeleit adja. 
  

A szentmise utáni oltárfosztás, amikor eltávolítanak az oltárról minden díszt, 
még a terítőt is, Jézus elfogatására és szenvedéseire emlékeztet. A szertartás 
végén ez a csend is jelzi a Jézus szenvedésével együtt érző fájdalmat. Az Oltá-
riszentséget ilyenkor a mellékoltárhoz viszik. Ez Jézus elfogatását, elhurcolá-
sát jelképezi. A szentmise végén nincs áldás, csendben fejeződik be. A díszei-
től megfosztott oltár Jézusra emlékeztet, akit ma éjjel elfognak, megfosztanak 
ruháitól. 
  

Nagycsütörtök misztériumában egymással szemben áll az eucharisztikus 
ajándék legmagasztosabb szeretete, valamint az elárultatás fájdalma. Az utol-
só vacsora után Jézus apostolaival az Olajfák hegyére ment. Imádság közben 
szenvedett és gyötrődött. Kérte apostolait, hogy imádkozzanak vele, de azok 
elaludtak. „Egy órát sem tudtatok virrasztani velem?” - kérdezte tőlük. Erre 
gondolunk, amikor a szentségi Jézust a főoltárról a mellékoltárra kísérjük, s 
amikor a mise után szentségimádást végzünk... „Legalább egy órát” szeret-
nénk virrasztani Vele.  
Elkezdődik (nálunk kb. este 7 órakor) a 
nagycsütörtöki virrasztás (szentségimádás) 
az értünk vérrel verítékező Jézussal. 
 

A szentségimádás után a hittanteremben 
folytatjuk az ünneplést - szeretet-
lakomával! 
Ez után pedig, kb. fél 10-kor kezdjük az 
éjszakai keresztutat, a plébániáról indulva 
a Városligetbe... 
  
NAGYPÉNTEK:  
Az Úr szenvedésének ünneplése 
Templomunkban du. 3 órakor kezdődik a szertartás! 
Nagypéntek Jézus elítélésének, megkínzásának, halálának és temetésének 
napja. Ezen a napon nincs szentmise. Arra a napra emlékezünk, amikor maga 
az örök Főpap mutatta be véres áldozatát a kereszt oltárán. A Magyar Katoli-
kus Püspöki Konferencia Sajtószolgálatának összeállítását olvashatják. 
 Az Egyház nagypénteken szigorú böjt megtartását kéri a hívektől. A 18 és 60 
év közötti hívek háromszor étkezhetnek, és egyszer lakhatnak jól, valamint 14 
éves kortól a húsételek fogyasztásától is tartózkodni kell. A hívek ezzel az ön-
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megtagadással fejezik ki szeretetüket Jézus 
iránt. A nap folyamán a templomokban el-
hangzik a lamentáció (Jeremiás siralmai) és 
keresztút-járást is tartanak. 
  

Nagypéntek az egyházi év legmegrendül-
tebb liturgiája. A Jézust jelképező oltár     
díszek nélkül, csupaszon áll. Az oltár üres: 
nincsen rajta sem kereszt, sem terítő, sem 
gyertya. De emlékeztethet ma az oltár a Gol-
gota csupasz sziklatömbjére is, amelyen a 
megváltás áldozata végbement. 
  

A nagypénteki ősi szertartása már a kezdeti 
időktől kialakult és három fő részből áll: az 
igeliturgiából olvasmányokkal és egyetemes könyörgésekkel, a kereszt előtti 
hódolatból, valamint a szentáldozás szertartásából. 
  

A szertartás kezdetén a pap piros miseruhában, némán vonul az oltárhoz a 
ministránsokkal, majd leborulnak az oltár előtt. A pap földre borulása: az ön-
magát kiüresítő, az emberrel, a földdel azonosuló Krisztust jeleníti meg. Az 
oltár most maga a Golgota: lélekben odamegyünk a Golgotához, Jézus        
keresztjéhez. 
  

Az ige liturgiájában olvasunk Jézus szenvedésének titkáról, majd halljuk szen-
vedésének történetét. A passiót felolvassák vagy énekelve adják elő, drámai 
módon idézve fel Krisztus szenvedését, az Isten irántunk való szeretetének 
titkát. Ezután – lélekben a kereszt alatt állva – könyörgünk az Egyház, az em-
beriség nagy kéréseiért. Az egyetemes könyörgések az Egyház tagjaiért és az 
egész világért szólnak: minden hívőért, a keresztségre készülőkért, a kereszté-

nyek egységéért, az Ószövetség népéért, a zsidó-
kért, az Egyháztól elszakadtakért, a nem hívőkért, 
valamint az ország, a társadalom, a világ vezetőiért 
és különösen a szenvedőkért. 
  

Ezután a pap a virágvasárnap letakart feszületről 
leveszi a leplet és kezdetét veszi a kereszt előtti hó-
dolat: a hívek csókkal illetik, és térdet hajtanak a 
feszület előtt, amelyen ott látható az Üdvözítő, aki 
értünk szenvedett. A megbocsátás, a megtérés, a 
Krisztushoz fordulás napja ez, mert Ő meghalt az 
emberekért. Az oltár előtt álló feszülethez járulunk: 
nem egy fafeszület előtt hódolunk, hanem a Golgo-
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ta keresztjén függő Megváltó előtt. Őhozzá járulunk, aki meghalt értünk, és 
aki ma is szenved Egyházáért. Meghív minket személyesen, hogy leborulva 
előtte megvalljuk, hogy Ő az egyedüli Megváltó és ezzel elismerjük, hogy rá-
szorulunk segítségére. A szertartás a Miatyánk elimádkozása után az áldozás-
sal fejeződik be. Ezután a hívek a szentsír előtt imádkozhatnak. 
  

Végigjárva Jézus keresztútját biztosak lehetünk benne: az utolsó szó Istené. A 
keresztút segít megértenünk a történelem drámáját, de bennünket, hívőket 
biztosít arról, hogy az utolsó nap nem a nagypéntek, hanem húsvét. A húsvét 
pedig a jó győzelme a rossz felett, a szeretet győzelme a gyűlölet felett, a jók 
győzelme, mert ez a végső jónak, a végtelen jóságnak, Istennek a győzelme. 
  

NAGYSZOMBAT ÉS HÚSVÉT VIGÍLIÁJA 
Nagyszombaton az Egyház Krisztus szenvedéséről és haláláról elmélkedik a 
szentsír előtt időzve.  
Templomunkban reggel 8 órakor zsolozsmát imádkozunk, majd gyónási 
lehetőség. A templom egész nap nyitva, a szentsír látogatható. 
Az esti vigília-szertartással kezdetét veszi legfontosabb ünnepünk
(templomunkban este 8 órakor), a húsvét, amely a kereszténység legnagyobb 
örömhírét hirdeti: Jézus Krisztus feltámadt a halálból és mindenkit meghív az 
örök életre. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Sajtószolgálatának ösz-
szeállítását olvashatják. 
Nagyszombat a gyász napja, Jézus most sírban fekszik egy nagy kővel elzár-
va. Nagyszombaton egész nap lehetőség van imádságra a szentsír előtt. Ezen 
a napon készülődünk a feltámadás örömére. Ilyenkor betölti lakásainkat, csa-
ládjainkat és szívünket a csend, amely segít Krisztus szeretetének-halálának 
titkában elmélyedni. Nagyszombat – Jézus a sírban pihen, a hívek felkeresik a 
templomokban felállított szentsírt. 
Húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe. Húsvét éjszakáján az Egyház 
talán legszebb ünneplése jeleníti meg számunkra a szent titkokat. A liturgia 
szimbólumaiban megjelenik a fény és sötét, a tűz s a víz, a nap és a csillagok, 

hogy együtt magasztalják a feltáma-
dott Krisztust, aki legyőzte a sötétsé-
get, a halált. A liturgia sötétben kez-
dődik , abban a sötétben, amely a 
világra borult Krisztus halála után. 
Amikor úgy látszott, hogy a halál 
legyőzte az életet, a bűn legyőzte 
Krisztust. Ebben a sötétben gyullad 
meg a remény: Krisztus feltámadá-
sának fénye. 
A húsvéti vigília szertartása négy, jól 
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elkülönülő lényegi rész-
ből áll: a fény liturgiájá-
ból, az igeliturgiából, a 
vízszentelésből és az      
áldozati liturgiából.  
 

A jelenlegi liturgikus 
rend a 4. századra ve-
zethető vissza. 
A szertartás a sötétség 
beállta után kezdődik a 
tűzszentelés szertartá-
sával Egyedül a parázs-

ló szén világít, s az arról vett tűzzel a pap meggyújtja a húsvéti gyertyát, mi-
közben azt imádkozza, hogy Jézus Krisztus tegnap és ma, ő a Kezdet és a Vég, 
ő az Alfa és az Ómega, övé az idő, és övé az örökkévalóság, övé a dicsőség és 
a hatalom, mindörökkön örökké. A húsvéti gyertya fénye maga is Jézus Krisz-
tust jelzi, feltámadását, mely belevilágít a templom sötétjébe, de egyúttal a 
világ sötétjébe is, hogy új reményt adjon. 
Erről az új tűzről gyújtják meg a húsvéti gyertyát, amely a halott Jézus testét 
szimbolizálja, benne a tömjénszegekkel, amelyek Jézus halálos sebeit jelzik. A 
föltámadásnak nem volt tanúja, hiszen Jézus nem erre a világra, ennek a tér-
nek és időnek keretei közé támadt fel, hanem az örökkévalóságba lépett át, 
mégis az Egyház liturgiája megjeleníti a feltámadás pillanatát, ez történik ak-
kor, amikor a gyertya élettelen testét megeleveníti az új tűz. Szimbolikusan ez 
a föltámadás pillanata. A megszentelt tűzről gyújtott gyertyák sokasága Krisz-
tus világosságának elterjedését érzékelteti, azt, hogy a bűn és halál sötétjében 
Krisztus feltámadásának ereje kiterjed az egész emberiségre. A pap elindul a 
fénnyel a sötét templomba, s három lépésben szétosztja Krisztus világosságát 
a híveknek, akik a húsvéti gyertyáról meggyújtják saját gyertyáikat. Krisztus 
világossága tölti be a sötét templomot. Mi vagyunk a sötétben járók, akik vár-
juk a fényt. Ezt az örömet halljuk és látjuk: „Krisztus világossága”, erre vála-
szolunk: „Istennek legyen hála.” Ezután hangzik föl az Egyház leggyönyö-
rűbb éneke, az Exultet, a húsvéti örömének. A húsvéti örömének az ünnep 
tartalmát fogalmazza meg, a fényt, amely a feltámadást és a megváltást       
jelképezi. 
A húsvéti örömének elhangzása után kezdődik az igeliturgia, mely végigve-
zet minket az üdvösségtörténet nagy állomásain, eljutva az Újszövetségig. 
Ekkor felhangzik a Glória, Isten dicsőítése és „visszatérnek a harangok”, fel-
szólítva a hívőket Krisztus győzelmének ünneplésére. A szentleckét követően 
az ünnepélyes alleluja Isten népének ujjongó örömét fejezi ki. Jézus feltámadá-
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sának evangéliumi felolvasása után 
hangzik el a szentbeszéd. 
Ezt a keresztelés ünnepélyes szertartá-
sa követi. Először elhangzik a minden-
szentek litániája, hiszen a keresztség-
gel az ember tagjává lesz az Egyház-
nak, amelyhez a szentek közössége 
hozzátartozik. Ezután a keresztvíz 
megszentelése és a keresztelés szokott 
következni. Ha keresztelés nincs,    
akkor is vizet szentel az Egyház, a hí-
vek megújítják keresztségi fogadalmu-

kat: ellene mondanak a Sátánnak és megvallják hitüket a Szentháromság egy 
Istenben, s keresztségükre emlékezve az Egyház meghinti őket az új vízzel. A 
fogadalom válaszait elsősorban a keresztelendők mondják és velük együtt a 
hívek. Nemcsak azért, mert ma mindannyian ünnepeljük keresztségünk tit-
kát, hanem azért is, mert mindannyiunknak testvéri felelősséget kell vállal-
nunk a keresztelendőkért, egymásért. 
A szertartás a szentmise szokott rendje szerint folytatódik. A szentáldozásban 
a feltámadt Üdvözítővel találkozunk. 
A feltámadási körmenettel (Nálunk húsvétvasárnap délelőtt a 10 órai szent-
mise kapcsán) a hívők ünneplése kilép a templom falai közül, és a világnak 
hirdeti a feltámadás örömét. Ez a szép közép-európai hagyomány kiviszi a 
feltámadás örömhírét a világba, megáldva a négy égtájat. Az egész világ szá-
mára elviszik az Örömhírt:  

 
 

Krisztus Feltámadt! Valóban feltámadt! Alleluja! 
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Imádjuk Üdvözítőnket, aki az Utolsó vacsorán, szenvedésének előestéjén,  halálának és   
feltámadásának emlékét bízta Egyházára,  hogy azt az idők végezetéig ünnepelje. 
Imádjuk őszinte áhítattal Megváltónkat, aki értünk kínhalált szenvedett, és eltemették,  
de feltámadt!  
-    Urunk és Mesterünk, aki engedelmes lettél értünk mindhalálig, taníts, hogy mindig  
engedelmeskedjünk a mennyei Atya akaratának! 
-    Jézus, édes Üdvözítőnk, aki feláldoztad életedet testvéreidért, mert szeretted őket, add, 
hogy mi is ugyanígy szeressük egymást! 
-    Üdvözítő Krisztusunk, te úgy akartad, hogy fájdalmas Anyád melletted álljon keresztednél 
és temetésednél: add, hogy megpróbáltatásainkat szenvedésedben osztozva viseljük! 
-    Krisztus Urunk, te földbe hulló mag voltál, és termésként isteni életet hoztál nekünk: add, 
hogy meghaljunk a bűnnek, és Istennek éljünk! 
-    Te vagy az új Ádám, aki alászálltál a holtak országába, hogy a halál börtönéből kiszaba-
dítsd az igazakat, akik a világ kezdete óta ott sínylődtek: add, hogy mindazok, akik a bűnök 
sírjában fekszenek, meghallják szavadat, és életre keljenek! 
-    Krisztus, az élő Isten Fia, te azt akartad, hogy a keresztségben veled együtt eltemetkez-
zünk: add, hogy hozzád hasonlóan feltámadjunk, és új életet éljünk! 
-    Úr Jézus, te gondoltál azokra, akik elfelejtették, hogy megígérted feltámadásodat:  
emlékezzél meg azokról is, akik nem tudnak feltámadásodról, és így remény nélkül élnek! 
-    Világmindenség Istene, te mindenek felett állsz, és mégis engedted, hogy a sírba  
zárjanak: szabadítsd meg az emberiséget a gonosz hatalmától. 
-    Dicsőség Királya, várjuk eljöveteled csodálatos napját, hogy meglássuk arcodat, és  
hasonlókká váljunk hozzád. 

(zsolozsma könyörgései ) 

Virágvasárnap - Török Máté (6 éves) rajza 
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Nagyböj� gyümölcsök 

Hittanos gyerekek böjti elhatározásai: 

 
 

♦ Nem fogok otthon kiabálni és nem fogok órán beszélgetni. 
♦ Próbálok korán felkelni.  Meg akarom jobban érteni a matekot  és megsze-

retni. 
♦ Este fogok imádkozni. Lemondok a csokiról. Lemegyek focizni a húgom-

mal. 
♦ Többet imádkozom és figyelek a templomban. Pozitívabban állok hozzá a 

dolgokhoz. Korábban lefekszem aludni, nem maradok fenn sokáig. Kedves 
leszek másokhoz, nem leszek bunkó az emberekkel. 

♦ Nem csak az előre megírt imákat mondom el, hanem megpróbálok saját 
szavaimmal is imádkozni. 

♦ Megpróbálok nem elaludni a matek tehetséggondozás órán. 
♦ Nem eszem nagy adag ételeket.  Megpróbálok többet játszani a húgommal. 
 
„Eredményeik”: 

 
 

♦ Azt fogadtam meg, hogy javítok matekból és szerintem sikerült (egy kicsit). 
♦ Kevesebb édesség        kísértés is volt, de 70%-ra sikerült. 
♦ Azt fogadtam meg, hogy nem veszekedem és nem szólok bele mindenbe. 

60-70%-ban sikerült visszafognom magam, de azért volt amikor nem       
sikerült. 

 

Első gyónásukra készülő gyermekek - imádkozzunk értük! 
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Nagyböj� lelkinap 

Rekordszámú résztvevő (70 fő fölött) vett részt nagyböjti lelkinapunkon. Theresia Schuschnigg 
nővért hívtuk meg az Örökimádás templomból, hogy segítsen bennünket az Oltáriszentségben 
jelenlévő Jézus titkának megértésében, a szentségimádás gyakorlatában. Theresia nővér lel-
kesítő előadása és a közös szentségimádás után a délutáni programban az Imával nyert csaták 
című film megtekintésével folytattuk lelkinapunkat, majd az este a Házasság hete program 
részeként a házasságról szólt, kiscsoportos „teaház” jellegű tartalmas beszélgetésekkel.  

„Lelkinapi kincseim igen bőségesek. 
Az első, ami megérintett Theresia nővér előadásából, 
hogy a szentmise az életem, egy napom alaprajza. Van 
kezdete, ami Valakiből fakad, van csúcsa és befejezése, 
ami nem a vég. 
A másik a felajánlás jelentősége. Ahhoz, hogy Isten 
működni tudjon bennem, átváltoztatni, megváltoztatni, 
nekem is akarnom kell, odaadni, felajánlani, elengedni, 
„tálcán kínálni az életem”. 
A harmadik, ne higgyem, hogy mivel kicsi vagyok és 
nem képzett, nem tehetek semmit. Ez a mondat pont 
egy ilyen kishitű embernek szól, mint amilyen én      
vagyok. 
A negyedik, alamizsna lehet mindaz, amit épp adni 
tudok. 

Örültem a filmnek, imádságaimat erősítette. Örültem a teázós beszélgetésnek. 
Kérdezhetném, mi ez a különös kötődés felebarátaimhoz, de már tudom, Jé-
zus az. 
Mindezek felett volt egy ajándék beszélgetésem. Magdi finom levesét kortyol-
gatva, beszélgetésünk erőlevesét is elfogyasztottam. 
És még valami. A napokban jöttem rá, hogy Tamás apostol volt az első gyónó, 
amikor megérintette Jézus sebeit. Ez olyan szép és ilyenkor olyan boldog va-
gyok!” - M - 
 
„Elsősorban jó volt együtt lenni, találkozni egymással! Köszönet a szervezők-
nek, előadóknak és nem utolsó sorban a résztvevőknek! :) 
Theresia nővér előadásából mélyebben megértettem, hogy az életünk forrása 
az Eucharisztia. Azt is megértettem, hogy hogyan táplálja ez a forrás a hétköz-
napjaimat. Ebben mindenképpen szeretnék megújulni! 
Most került bennem teljesen a helyére, hogy mit is jelent az, hogy a szentmi-

Theresia nővér 
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sén odavisszük a felajánlásainkat. Azóta a Szentmisében már nem csak 
„állok” (nincs nekem most éppen semmim) ennél a résznél, hanem 
„kiviszem” én is mindazt, amim éppen van. Egyre több mindent ... és már  
tapasztalom az „átváltoztatás” gyümölcsét. 
Elgondolkodtató volt a film is és nagyon tetszett a házaspáros kerekasztal  
beszélgetés. Jók voltak a témák és a lehetőség, hogy minél több házaspárt 

Kiscsoportok a házasságról beszélgetnek 

Előadás az Eucharisztiáról 
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Ferenc pápa: Nézzünk Jézus sebeibe! 

A mai evangélium (vö. Jn 12,20–33) 
Jézus utolsó napjainak egyik esemé-
nyét beszéli el. A jelenet Jeruzsálem-
ben játszódik, ahol azért tartózkodik, 
hogy megünnepelje a zsidó húsvétot. 
Erre a szertartással kísért ünneplésre 
görögök is érkeztek; vallási érzések-
től vezérelt emberekről van szó, aki-
ket vonzott a zsidó nép hite, és akik, 
mivel hallottak erről a nagy prófétáról, 
odamennek Fülöphöz, a tizenkét apostol egyikéhez, és azt mondják neki: 
„Szeretnénk látni Jézust” (Jn 12,21). János kiemeli ezt a mondatot, melynek 
középpontjában a látni ige áll, mely az evangélista szóhasználatában azt jelen-
ti, hogy túllépünk a felszínen, hogy megragadjuk egy személy titkát. Az ige, 
amelyet János használ, a „látni”, azt jelenti, hogy a szívéig hatolni, látásunk-
kal, megértésünkkel a személy belsejéig, legbelsejéig hatolni. 
 Jézus reakciója meglepő. Sem igennel, sem nemmel nem válaszol, hanem 
azt mondja: „Eljött az óra, hogy az Emberfia megdicsőüljön” (Jn 12,23). Ezek a 
szavak, melyek első látásra hallatlanra veszik ezeknek a görögöknek a kérését, 
valójában megadják az igazi választ, mert aki meg akarja ismerni Jézust, an-
nak a keresztbe kell néznie, ahol kinyilvánul az ő dicsősége. Bele kell néznie a 
keresztbe. A mai evangélium arra hív, hogy fordítsuk tekintetünket a feszület-
re, amely nem dísztárgy, nem is ruházati kiegészítő – mellyel időnként vissza 
is élnek! –, hanem egy szemlélendő és megértendő vallási jelkép. A megfeszí-
tett Jézus képében Isten Fia halálának titka mint a legnagyobb szeretetcseleke-
det tárul fel, mely az élet és az üdvösség forrása minden kor emberének. Sebe-
iben nyertünk gyógyulást. 
 Érdemes elgondolkodni: én hogyan nézek a feszületre? Mint egy műtárgy-
ra, vizsgálgatom, hogy szép-e, vagy csúnya? Vagy belenézek, belépek Jézus 
sebeibe, behatolok egészen a szívéig? Meglátom-e Isten misztériumát, aki a 
megsemmisítő halált is vállalja, akit megfeszítenek, mint egy rabszolgát, egy 
bűnözőt? Ne felejtsétek: nézni a feszületet, de belenézni a feszületbe! Van egy 
szép ájtatosság: a Miatyánk elimádkozása mind az öt sebhelyre: amikor imád-
kozzuk a Miatyánkot, próbáljunk meg behatolni Jézus sebein keresztül egé-
szen a szívéig. Ott megtanuljuk Krisztus titkának mélységes bölcsességét, a 
kereszt mély bölcsességét. 
 Jézus egy képet használ arra, hogy elmagyarázza halálának és feltámadá-
sának jelentését: „Ha a búzaszem nem hull a földbe, és nem hal el, egyedül 
marad, ha azonban elhal, sok gyümölcsöt hoz” (Jn 12,24). Meg akarja értetni, 
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hogy életének végső eseményei – a kereszt, a halál és a feltámadás – termé-
kenységet hordozó tettet jelentenek – sebei gyógyítottak meg minket –, ez a 
termékenység sokaknak hoz gyümölcsöt. Így búzaszemhez hasonlítja magát, 
amely elrothadva a földben új életet terem. A megtestesüléssel Isten Fia a föld-
re jött, de ez nem elég: meg is kell halnia, hogy kiváltsa az embereket a bűn 
szolgaságából, és hogy új, szeretetben kiengesztelődött életet adjon nekik. Azt 
mondtam, hogy „kiváltsa az embereket”, de nem csak általánosságban, ha-
nem hogy kiváltson engem, téged, mindnyájunkat. Valamennyiünkért fizette 
ezt az árat. Ez Krisztus titka. Menj Jézus sebeihez, lépj be, szemlélj! Nézd Jé-
zust, de belülről! 
 A búzaszem e dinamizmusának, mely végbement Jézusban, meg kell való-
sulnia bennünk is, az ő tanítványaiban: magunkévá kell tennünk az élet el-
vesztésének ezt a húsvéti törvényét, hogy új és örök életet kapjunk cserébe. 
Mit jelent elveszteni az életet? Mit jelent búzaszemnek lenni? Azt jelenti, hogy 
kevesebbet gondolunk magunkra, saját érdekeinkre, meg tudjuk látni és meg-
próbáljuk kielégíteni felebarátaink, különösen a legutolsók szükségleteit. A 
szeretet cselekedeteit végrehajtani a testükben és lelkükben szenvedők érde-
kében az evangélium megélésének leghitelesebb módja, nélkülözhetetlen 
alapja annak, hogy közösségeink testvériségben és kölcsönös elfogadásban 
növekedjenek. Szeretném látni Jézust, de belülről! Lépj be sebeibe, és szemléld 
szívének az érted, őérte, énértem, mindenkiért érzett szeretetét! 
 Szűz Mária, aki szívének szemét mindig Fiára szegezte, a betlehemi jászol-
tól a Golgota keresztjéig, segítsen minket, hogy rátaláljunk, és megismerjük őt 
úgy, ahogyan ő szeretné, hogy általa megvilágosítva élhessünk, s az igazsá-
gosság és a béke gyümölcseit teremjük a világban! 
(Ferenc pápa 2018. március 18-i szentbeszédéből -  Forrás: Magyar Kurír) 
 

Isten éltesse az 5 éve szolgáló Ferenc pápát! Imádkozzunk minden nap érte! 

SZENTMISE FELAJÁNLÁS: A legtöbb, amit tehetünk elhunyt szeretteinkért 

 
 

Valamennyien, akik itt együtt vagyunk a templomban, Isten gyermekei vagyunk, egy családot 
alkotunk. Közös hitünk szerint hiszünk a feltámadásban, a mennyországban, de szeretteink 
hiánya vagy az értük érzett aggódás mégis szomorúsággal tölt el. 
A katolikus egyház tanítása szerint az első keresztény időktől kezdve nagy kegyelettel ápolta a 
közösség a holtak emlékét és közbenjáró imákat is ajánlott fel értük. 
„mivel szent és jámbor gondolat a megholtakért imádkozni, hogy megszabaduljanak bűneik-
től”  ( 2Mak.12,46 ) 
Értük végzett imádságunk nemcsak segítheti őket, hanem hatékonnyá teheti értünk végzett 
közbenjárásukat. (Katolikus Egyház Katekizmusa 958. pont) 
Ez a találkozás a szentmisében jön létre. Ajánljunk fel megholt szeretteinkért egy-egy szentmi-
sét. A miseszándékot elsősorban a plébánia irodájában lehet befizetni irodaidőben, de telefo-
nos irodai egyeztetést követően átutalással is rendezhető.    Bágya Ferencné, liturgikus felelős 
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Életképek 

Házaspárok megáldása 

Igekör Babák-mamák 

Babák-mamák keresztútja 

Nyugdíjas hittanosok 

Kecseti Gabriella kiállítására indulás 
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Gitáros énekkarunk ROKI délután 

Keresztút 

Női est 

Női est 

Férfi est 
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Máriapoli Zánkán 

Különleges hétvégi program  egy különleges városban 
  

Mi is egy város? A lakosok olyan közeli egymás mellett élése, megtelepülése, 
amely csupán már a közelség miatt lehetővé teszi, hogy kapcsolataikat újsze-
rűen élénkebbé és tevékenységeiket jobban megoszthatóvá tehessék. Átkelő- 
és kikötőhelyek, kereskedelmi, kulturális központok és gazdaságilag előnyös 
helyeken nőnek ki – sokszor évszázadok alatt. Jó földek, bányák, hidak, vám-
szedő helyek, oktatási központok, stb. körül. A városban folyó tevékenységet, 
sikerességét az épületek, az utcák és szolgáltatások tükrözik. Egy jól vezetett, 
jó hely köré települt városban különleges épületeket, tiszta utcákat, jó kiszolgá-
lást tapasztalunk - és öntudatos polgárokkal találkozunk. 
 Van azonban egy titokzatos, vándorló város. Nem, nem sétál! Pár napig 
látható, majd odébbáll: elköltözik, pontosabban el-eltűnik. Nem pusztul el, 
hanem láthatatlanná válik…, majd egy idő után ismét fölépül. Három napig 
dolgoznak rajta, legkésőbb negyednapra már lakható is. Az építői beleköltöz-
hetnek, érezhetik jelenlétét – ám aki nem építette, csak néz: hová lett? Mert 
bizony eltűnik a szeme elől. 
 Most jöttem vissza erről az útról: Máriapoliban jártam, most Zánkán épült 
meg ez a csodaváros, a szokásos három nap alatt: március 15-től 17-ig. 12-14 
órás munkanapjaink voltak, s kalákában dolgoztunk, mintegy hétszázan. Kicsi 
és nagy, mindenki hozott-tett valamit, ahogy az szokás volt. 
 A részletesebben ismertetett tervek szerint (csütörtökön) a város útjait Ja-
kab mester írása szerint kívánatos kialakítani: Jak 1,22 (nézz utána a részletes 
tervdokumentációban ) 
Az építkezés koncepcióját egy molinó ismertette: 

Mária életét élve adjuk Jézust a világnak 
A minőséget a vezetéssel végzett kiváló kommunikáció szavatolta (Lk 1,38), 

ám ez nemcsak egyirányú volt, 
hanem Lk 1,48 szerinti is. 
Azt kérdezed, hogy: Három nap 
alatt egy várost? Válasz: Lk 1,37! 
 

Megépült, bizony. S eltűnt,     
belülre költözött. 
  

Mi lett belőle az enyém, amit    
hazavihettem? 
A ’Magnificat’-ot, már sokadszor-
ra. Az első nap témája: Mária első 
reakciója az angyali értesítésre 

 

Szentmise 
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egy kérdés: ’Hogyan is lesz mind-
ez?’ – Pedig az életével játszott... 
(De nem is némult meg, mint Za-
kariás: ...én vén vagyok, és az én 
feleségem is igen idős...- mai nyel-
ven talán ezt mondta volna: Na 
nehogy már!) József is hümmög-
hetett Mária bejelentésére, mond-
ván: No, jó-jó, hazaküldöm, felejt-

sük el, nekem ez magas... Neki arra, nekem erre, de nehogy már meg-
kövezzék… Majd álmot lát: hiszi is, nem is… még mindig: emberből van ő is, 
ilyet pedig minden századik ember sem tapasztalhat. 
Gondolom Mária emberi része is benne volt abban, hogy az Úr elküldte őket 
Zakariáshoz: „Íme, rokonod, Erzsébet is fogant öregségében, s már a hatodik 
hónapban van, noha meddőnek mondták, mert Istennél semmi sem lehetet-
len.” Azaz: Nézzétek meg, győződjetek meg róla! 
S Erzsébetet meglátva szakad fel az Istenanyából a bizonyosság öröme: 
„Lelkem magasztalja az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben, mert rátekintett 
szolgálója alázatosságára. Íme, mostantól fogva boldognak hirdet minden nemzedék, 
mert nagyot tett velem a Hatalmas, és Szent az ő neve. Irgalma nemzedékről nemze-
dékre az istenfélőkkel marad. Karja bizonyságot tett hatalmáról: szétszórta a szívük 
szándékában gőgösöket, letaszította trónjukról a hatalmasokat, az alázatosakat pedig 
fölemelte. Az éhezőket javakkal töltötte el, de a gazdagokat üres kézzel küldte el.  
Gondjába vette szolgáját, Izraelt, megemlékezve irgalmáról, amelyet atyáinknak,    
Ábrahámnak és utódainak örökre megígért.” Lk 1,46-55 

  

Ha elszáll a fejem! Egy bel-
gyógyász orvosnő tanúságtétele 
is az enyém lett, a bennem épülő 
város egy téglája lehet: ’.. Össze-
vissza csinálják, nem úgy, ahogy 
mondom, s idejön a néni a ren-
delés végén: inzulinééért! Fölír-
hatta volna a háziorvos, vagy a 
kórház, ahonnan éppen jött, s 
ráadásul a receptje érvényes is… 
- persze a gyógyszertár is bezárt 
már! 
’Eldurrant az agyam!’  de a szá-
mig nem jutott el az indulat, sze-
rencsére.’ (A szerencse pedig, 

 

Mire tanított engem a Máriapoli? 
• Nem tudom kiszámítani, biztosítani, hogy 

hogy alakul az életem. Egy a kérdés: Isten 
szándékára igent mondok-e.  

• Mária Isten szeretetében bízva elfogadta az 
életveszélyes megbízatást. Nem tudta, hogy 
mint anya sokat kell szenvednie. 

• Nekünk is Mária lelkületét kell magunkévá 
tenni, hogy megszülessen bennünk Jézus.  

• Megrendítő volt hallgatni azok tapasztala-
tait, akik ezt a gondolatot már élik. Egészen 
fiataltól az idősig mindenki tanúságot tett 
biztatva a hallgatóságot, hogy éljék az igét 
és imádkozzanak. 

Köszönöm, hogy ott lehettem Zánkán! Zs. M. 

  

Rokisok összejövetele 
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mint tudjuk: Isten, álru-
hában!) Valahonnan köz-
beszólt ez a ’Szerencse’ – 
elővettem a gyógyszer-
szekrényemből inzulint, 
megírtam a receptet és a 
beutalót. Öt perc … és 
béke lett belőle, bennem. 
Ha szabadon engedem, 
méreg lesz és tovább tart 
nemcsak bennem, hanem 

megalázom a nénit is.’  (Miért volt ez a tanúságtétel személy szerint nekem 
fontos? Mert sokszor ’elszáll az én fejem’ is.. .. – de most már tudom, ezen tör-
ténet miatt egyszer nekem is ’Szerencsém’ lesz.) 
  Apró, mások által nem látható tettekkel szeretni: Mások életéből takarítunk 
meg összességében napokat, heteket – ha például a sorállás közben előkészít-
jük az iratainkat a hivatalban, a bevásárlásnál a pénzt vagy a bankkártyát, át-
gondoljuk a mondanivalónkat ügyintézésnél.. .. 
Itt a Máriapolin több, mint 600-an voltunk. Az ebédre váró sorban kezünkbe 
adták a tálcát, a poharat, az evőeszközöket, az ételt a tálcánkra helyezték. Ez 
személyenként csak 3-4 másodperccel gyorsította a kiszolgálást. Ám hatszáz 
embernél mindez már 1800-2400 másodpercre rúg, azaz fél-háromnegyed 
órára! A sor utolsó részében (a hidegben) álldogáló testvéreinknek ajándékoz-
tak ennyi időt: nem is tudtak róla. Hála az ilyen előrelátó gondoskodásért! 

(zsgy.) 
 

600 fős ebéd 
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Zárszámadás 

Lezártuk, összesítettük a 2017. évet, és örömmel álla-
pítottuk meg, hogy a legtöbb tekintetben növekedés-
ről számolhatunk be, ami az anyagiak érkezését illeti.  
 A Főegyházmegye összesen 22 millió forinttal 
segítette plébániánk homlokzatfelújítását (ebből 16 
millió forint 2017-ben érkezett.) A Fővárosi Önkor-
mányzat 8 millió forinttal támogatta ugyanezt a célt. 
A VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 500 ezer 
forinttal járult hozzá közösségi életünkhöz, a XIV. 
kerület Zugló Önkormányzata pedig 800 ezer forint-

tal segítette rezsiköltségeink kifizetését!  
Plébániánk hívei (egyházközségünk tagjai) összesen 4,7 millió forint egyházi 
hozzájárulást fizettek, az adományok összértéke pedig még ezt is meghaladta 
2017-ben! Isten fizesse meg kinek-kinek nagylelkű hozzájárulását! 
Természetesen továbbra is szükség van a beérkező összegekre, plébániánk 
számára legkedvezőbb, ha banki átutalással fizetjük hozzájárulásainkat (a 
megjegyzésbe írva a befizetés célját: egyházi hozzájárulás vagy adomány, ill. a 
befizető nevét és lakcímét), illetve plébánia irodánkban személyesen is befizet-
hető vagy csekk is kérhető, vihető. 
Plébániánk fenntartása (anyagi és személyi kiadások) éves szinten meghalad-
ják a 11 millió forintot. Így látszik, hogy a felújításokra, extra kiadásokra csak a   
pályázati támogatásokkal és főegyházmegyei segítséggel vagyunk képesek.  
A felújítások összértéke 2017-ben meghaladta a 35 millió forintot. Istennek 
legyen hála! 
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Karitász élet 

♦ Nagyböjtben ismét volt tartós élelmiszer 
gyűjtés. Köszönjük az adományokat! Ezek-
ből osztunk igény szerint a hozzánk fordu-
lóknak! 
♦ Nagyon köszönjük az év során rendsze-
resen adott különféle támogatásokat is 
(tartós-élelmiszer, Erzsébet utalvány, anya-
gi támogatás stb.) 
♦ Sajnos  azonban nincs olyan helyisé-
günk, amely ruhaneműk, cipők vagy más 
használati tárgyak  tárolására  alkalmas len-
ne, ezért kérjük, hogy csak Károly atyával 
vagy a Karitász felelősökkel egyeztetett hol-
mikat hozzunk a plébániára! 
♦ Ruhanemű vagy más használati tár-
gyak, bútorok stb. esetében a következő 
szervezetek tudnak segíteni az adományok 
átvételében: Országos Karitász, Vöröske-
reszt adományboltok, Máltai Szeretetszol-
gálat, Cseriti adományboltok (elérhetősé-
güket elkérhetjük a Karitász felelősöktől 
vagy a plébánia irodán.) 
♦ Március 11-én örömvasárnap volt a 
nagyböjti zöldségleves  ebéd. A végén az 
egyik résztvevő  ezt mondta: „Köszönöm a 
jó hangulatot, jót beszélgettünk.” Igen, lehe-
tőség volt arra,  hogy egymással megismer-
kedjünk beszélgessünk, jó hangulatban 
együtt legyünk! Köszönjük a 69 000 forint-
nyi adományt, Isten fizesse meg! 

 
A Karitász nevében:  

Bokros Vera - Bőjthe Balázs 

 

A nagyböjti zöldségleves ebéd 
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Anyaima csoport 

Anyaima csoportunk 2016 februárja óta működik a Közbenjáró Édesanyák 
Nemzetközi Szervezetéhez kapcsolódva. Összeszedtük, hogy 2017-ben a pén-
tek délelőtti találkozók mennyi imameghallgatást hoztak. Íme néhány a feltá-
madt Jézus munkálkodásának gyümölcsei közül: 

 

∗ Egyik társunk férje sokáig munkát keresett. Sikerült olyan munkahelyet találnia, 
ami a képességeinek is megfelelő és a családja megélhetését is biztosítja. 

∗ Imában hordoztunk egy kislányt, akinek többféle fejlesztésre van szüksége. A család 
eljutott egy olyan szakemberhez, aki meglátta, hogy a legtöbb problémát a nem meg-
felelő látás okozza. Azóta a szemüveggel és speciális tornával, gyógycipővel sokat 
fejlődött az állapota. 

∗ Az anyaima csoport tagjai, bár hosszú keresgélés árán, de valamennyien találtak 
gyermekeiknek megfelelő intézményt, pedagógusokat. 

∗ Bölcsődés, óvodás gyermekeink viszonylag egyszerűen szoktak be az intézményekbe. 
∗ Imádkoztunk egy kislányért, aki nem rendelkezik kellő önbizalommal. Az imák hatá-

sára bizonyos helyzetekben néha már megmutatkozik önbizalma. 
∗ Sokáig imádkoztunk két kisgyermek leendő óvónőjéért. Az adott óvodában több mint 

fél évig nem találtak óvónőt egy státuszra. Mikor aztán találtak, kiderült, hogy az 
illető keresztény és gyermekszerető, fantasztikus szakember. 

∗ Rendszeresen imádkozunk egy óvodavezetőért, aki beengedett egy keresztény báb 
előadást az egyébként nem keresztény, önkormányzati óvodába. 

∗ Imádkoztunk több gyermekért, hogy szeressenek plébániai vagy intézményi hittan 
foglalkozásra járni - az érintett gyermekek pozitív változáson mentek keresztül. 

∗ Egy imába foglalt kislánynak sokat javult édesanyjával és testvérével a kapcsolata. 
∗ Közbenjártunk egy vegyes házasságba született kisfiúért, hogy a szülei döntést tud-

janak hozni, hogy mely felekezet szerint kérik gyermekük számára a keresztséget. 
Végül a pár meg tudott egyezni és katolikus hitre keresztelték a gyermeket. 

∗ Imák hatására sokat fejlődtek gyermekeink testi bajokban, alvásban, étkezésben, szo-
batisztaságban és abban, hogy rábízhatók lettek másokra. 

∗ Folyamatosan imádkozunk új tagokért. Ebben az évben két új anyuka is csatlakozott 
a csapathoz és még csak év eleje van! 

∗ Tartjuk a kapcsolatot azokkal az anyukákkal, akik tagjai a csoportnak, de családi 
teendők, betegség miatt nem tudnak eljönni a találkozónkra. Ilyenkor emailben írjuk 
meg egymásnak azokat az imaszándékokat, melyekért közbenjárást kérünk. 

∗ A csoport nyitott. Aki szeretne csatlakozni, várjuk péntek délelőttönként 9.15-re a 
plébániára. Nem csak kisgyermekes anyák imacsoportja ez. Bárki csatlakozhat 100 
éves korig vagy azon túl is.                                                                 

  - Spengler Kati - 
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Tavaszváró gyalogtúra 

Jön a tavasz! bátorító felhívással, 13 fős 
csapatunk élményekben gazdag gyalogtú-
rán vett részt március 3-án.  
A Keleti pályaudvaron találkoztunk, és 
vonattal indultunk Gyömrőre, onnan gya-
log folytattuk utunkat Úri felé, amely szí-
vünknek nagyon kedves hely.  
Már az út elején megfogalmaztuk, hogy 
mennyire szeret bennünket Urunk, Iste-
nünk, hogy ilyen csodálatos napot ajándé-
kozott nekünk. Szikrázó napsütésben, 
talpunk alatt ropogó 10-15 cm-es, helyen-
ként térdig érő hóban haladtunk. 
Többször volt alkalmunk rácsodálkozni a 
természet szépségeire, amelyek Terem-
tőnk alkotása. Kezdve az érintetlen hófed-

te tájjal, mely önmagában varázslatos volt. A bátrabbak többször 
„megmártóztak” a hótengerben, amely valóban nagyon hívogató volt. 
Találkoztunk egy őzcsapattal, egy sebesen „vágtázó” vadnyúllal, és egy cine-
ge hangjával, amely fennhangon hirdette, hogy „nyitnikék”, itt a tavasz.  
Természetesen a lelkünk is megkapta, amire szüksége volt. Közösen elmél-
kedtünk a vasárnapi evangéliumról. Jó volt hallani, mennyi gazdagság rejlik 
Isten igéjében. Megosztottuk gondolatainkat, meglátásainkat, amelyből sokat 
meríthettünk. 
Egy kis kihívás is adódott a túra során. A hófödte táj miatt nehezebb volt a 
tájékozódás, így a tervezettnél hosszabb lett az út és jóval később értük el cél-
állomásunkat, az Emericus Sörözőt. A szeretetteljes fogadtatás hamar elfelej-
tette velünk a fáradságot. Többek örömére két kilométerrel rövidebb lett 
utunk, mert Károly atya sógornője, Évike, autóval jött elénk. Károly atya öcs-
cse, Imre, finom „lélekerősítő”-vel várta, kínálta az érkezőket. 
Ezután jött a finom bableves sok-sok füstölt hússal, utána pedig a túrós és lek-
város palacsinta. Mintegy 100 db készült! 
Testet és lelket felfrissítő kikapcsolódás volt ez a nap a jelenlévők számára. Jó 
volt együtt lenni, közös élménnyel gazdagodni, egymással beszélgetni, meg-
osztani életünket. 
Hálásan köszönjük Urunk ezt a gyönyörű napot!  Isten áldása kísérje Károly 
atyánkat, aki nélkül ez a túra nem jöhetett volna létre!!! 

(Sz-né Éva) 
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Beszélgessünk Istennel! 

Avagy mi történik a ROKI-ban pénteken délután fél öttől - ötig? 

 
 

Kedves Testvéreink! 
Templomi közösségünk Cursillo-t végzett tagjai rendszeresen összejárunk 
kiscsoportozni. Októberben egyik ilyen beszélgetésünk során merült fel ben-
nünk, hogy találnunk kellene egy időpontot, amikor a templomunkban Isten-
nel – lehetőleg, de nem „kötelezően” hangosan – beszélgethetünk. Megegyez-
tünk, hogy egy éven keresztül minden pénteken fél öttől-ötig itt fogunk imád-
kozni, saját szavainkkal hálát adni, dicsőíteni, kérni. Azért is tettük ezt a fel-
ajánlást, hogy bekapcsolódhassunk a 2020-ban Budapesten rendezendő      
Eucharisztikus Kongresszus lelki előkészítésébe, hogy imáinkkal is támogas-
suk a felkészülést és a templomi közösséget. A hangosan kimondott gondola-
tok a másik testvérben is elindítják az együtt-érzést, s közelebb kerülünk egy-
máshoz. Az ima-félóránkat, elmélkedésünket segítendő, egy aznapi szentírási 
szakasz, legtöbbször az aznapi evangélium felolvasásával kezdjük, személyes 
hálaadásainkat, kéréseinket is elmondjuk. Január eleje óta Károly atya engedé-
lyével ezek az imaalkalmak egyben szentségimádási alkalmak is.  
Bárkit szívesen látunk, aki szeretne alkalmanként, vagy rendszeresen csatla-
kozni hozzánk. Kérlek benneteket, gyertek bátran, Jézus benneteket is vár! 
Gyere akkor is, ha csak csöndben, magadban kívánsz beszélgetni, hisszük, 
hogy Isten a ki nem mondott gondolatainkat is ismeri!  

Zsombok György és Pintér István, a Zugló Szent Ferenc asztaltól 

Úton Úri felé 
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2018. április 
„Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hisz bennem, annak 
örök élete van.” (Jn 6, 47) 
 Ez a mondat egy hosszú párbeszéd része Jézus és a tömeg kö-
zött, amely látta a kenyérszaporítást és követte őt, talán csak 
azért, mert további anyagi segítséget remélt. Jézus a közvetlen 
szükségletekből indult ki, lassan vezette a beszéd fonalát és 
jutott el egészen a küldetéséig: az Atya küldte őt, hogy igazi 
életet adjon az embereknek, örök életet, azaz Isten életét, aki 
Szeretet. 
Palesztina útjain járva Jézus odaáll azok mellé, akikkel találkozik, nem utasítja el 
az embereket, ha ételt, vizet, gyógyulást vagy bocsánatot kérnek tőle. Sőt, osztozik 
minden szükségletükben, és új reményt ad mindenkinek. Ezért kérhet aztán tőlük 
egy további lépést, ezért hívhatja meg azokat, akik hallgatják őt, hogy fogadják be 
azt az életet, amit kínál, lépjenek mélyebb kapcsolatba vele, higgyenek és bízza-
nak benne. 
Az evangéliumnak ezt az igéjét magyarázva Chiara Lubich így ír: „Jézus itt az 
ember legmélyebb vágyára válaszol. Az ember az életre lett teremtve, és minden 
erejével azt keresi. De a legnagyobb tévedése, hogy a teremtményekben keresi, a 
teremtett világban, ezek pedig végesek, mulandóak, nem tudnak igazi választ 
adni az ember keresésére… Egyedül csak Jézus tudja csillapítani az ember éhsé-
gét. Egyedül ő tud életet adni, mely nem hal meg, mert Ő maga az Élet.”  
 „Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hisz bennem, annak örök élete van.” 
 A keresztény hit mindenekelőtt a személyes találkozás gyümölcse Istennel, Jézus-
sal, aki nem vágyik másra, mint hogy a saját életéből részesítsen bennünket. 
Jézusban hinni azt jelenti, hogy követjük példáját, és nem magunkkal törődünk, a 
félelmeinkkel, saját behatárolt programjainkkal, hanem mások igényeivel foglal-
kozunk: a konkrét szükségleteikkel, mint a szegénység, a betegség, a kitaszított-
ság; de főleg arra szenteljük figyelmünket, hogy az emberek meghallgatásra 
vágynak, arra, hogy osztozzunk az érzéseikben, és hogy befogadjuk őket. 
Ily módon az életünkkel tudjuk átadni másoknak azt a szeretetet, amelyet aján-
dékba kaptunk Istentől. Ő pedig azért, hogy megerősítsen utunkon, itt hagyta 
hatalmas ajándékul az Eucharisztiát, a szeretet jeleként, mely önmagát adja, hogy 
a másikat éltesse. 
 „Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hisz bennem, annak örök élete van.” 
 A nap folyamán sokszor bízunk a körülöttünk lévőkben: a tanárban, aki a gyere-
keinket oktatja, a taxisofőrben, aki a megadott címre visz, az orvosban, aki kezel… 
Nem lehet bizalom nélkül élni, amely idővel aztán megerősödik az ismeretség, a 
barátság, a kapcsolat elmélyülése során. 
Hogyan éljük tehát az élet igéjét ebben a hónapban? 

 Éljük az igét! 
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Chiara a továbbiakban arra hív, hogy újra egészen Jézust válasszuk és csatlakoz-
zunk hozzá: „… Most már tudjuk, hogy mi az utunk: … váltsuk valóra különös 
odaadással azokat az igéit, amelyek az élet különböző körülményei közt eszünkbe 
jutnak. Például találkozunk egy felebaráttal? »Szeresd felebarátodat, mint önma-
gadat« (vö. Mt 22,39). Fájdalom ér? »Aki követni akar,… vegye fel keresztjét« (vö. 
Mt 16,24), stb. Így Jézus igéi megvilágosítanak, igazsága, ereje és szeretete ben-
nünk fog élni. Egyre inkább vele fogjuk élni az életünket, mindent vele együtt 
teszünk. És a ránk váró testi haláltól sem ijedünk meg, mert Jézussal már megkez-
dődött bennünk az igazi élet, mely nem hal meg soha.” 
                                                                                                                                     Letizia Magri 

 

Chiara Lubich halálának 10. évfordulója 

 

Tíz évvel ezelőtt (2008. március 14-én) hosszú betegség után hunyt el Chiara Lubich, a Fokoláre 
Mozgalom alapítója  Rocca di Papában, Róma közelében, a Mozgalom központjában. 
Silvia Lubich Trentóban, Észak-Olaszországban született 1920. január 22-én munkás család-
ban. A II. világháborúban a szülővárosát ért bombatámadások idején a 23 éves lánynak na-
gyon mély lelki élménye volt, melynek hatására belépett a ferences harmadrendbe, felvette a 
Chiara nevet (Assisi Szent Klára után) és gyóntatója engedélyével 1943. december 7-én Isten-
nek szentelte az életét. Ezt a napot tekintik a Fokoláre Mozgalom születésének.  
Az új életben talált öröme lassan másokra is átterjedt, észrevették tanítványai, ismerősei. Első 
társaival a bombázások alatt találkoztak az óvóhelyeken, és közösen akarták megélni keresz-
tény életüket. A háború lassan minden álmukat meghiúsította, minden megsemmisült, amiért 
addig éltek. Lakásaik összeomlottak, egyikük vőlegénye a fronton halt meg. Ekkor feltették a 
kérdést: mi az, amit semmi nem pusztíthat el? „Isten! Úgy döntöttünk, Őt választjuk életünk 
ideáljául.” Az óvóhelyeken rendszeresen olvasták a Bibliát. Egy alkalommal Jézus főpapi imájá-
nál nyílt ki: „Atyám, legyenek mindnyájan egy.” (Jn 17,21). Úgy érezték, megértették ezt a 
sokszor magyarázott és mégis titokzatos szövegrészt. Ez a mondat lett Chiara és a megszülető 
mozgalom alapvető mottója. 
Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár 2018. március 14-én, Chiara halálának 10. évforduló-

ján elmondta, hogy Chiara és a Fokoláre 
Mozgalom a katolikus egyházzal szem-
beni engedelmessége kiemelkedő volt 
még a legnehezebb időkben is. Az állam-
titkár kiemelte, hogy a két legfontosabb 
dolog, amit Chiara és mozgalma adott az 
egyháznak:  
- az egyház máriás és apostoli karakteré-
nek elmélyítése, élővé tétele 
- az egységre való erőteljes törekvés, 
párbeszéd más vallásokkal és a nem 
hívőkkel.  
Ma a Fokoláre Mozgalom 194 országban 
van jelen, közel 120 ezer belső tagja van, 
és több mint 1,5 millióan követik.  

 
 
 

Forrás: Vatican News és Wikipédia 
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ÁPRILIS 
1. Húsvétvasárnap (körmenet!) 
7.Túra 
8. Keresztelő 
9. Gyümölcsoltó Boldogasszony 

(gyermeket várók megáldása) 
14. Keresztelő 
21. Esküvő 
22. Papi hivatásokért könyörgő nap 
        Keresztelő 
29. Jó termésért könyörgés    
          (búzaszentelés) 

NAPTÁRUNK 

FELNŐTT	LELKIGYAKORLAT	
Péliföldszentkereszten 

	
2018.	augusztus	27-30.	

 

 

Részvétel 18 éves kortól 
 

Jelentkezni 5000,- Ft előleg befizetésével  
lehet az irodában vagy Károly atyánál. 

 

Teljes részvételi díj: 16.000,- Ft/fő 
		Plébániai	közösségünk	minden		

felnőtt	tagját	szeretettel	várjuk!	

 

MÁJUS 
6. Anyák napja 
9. Felelősök Fóruma 
21. Pünkösdhétfő - Máriaremete 
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Imádkozzunk! 

A PÁPA EGYETEMES ÉS EVANGELIZÁCIÓS IMASZÁNDÉKA:  
 

ÁPRILIS: Hogy a gazdaság szellemi és gyakorlati felelőseinek meg-
legyen a bátorságuk ahhoz, hogy a kirekesztő gazdaságot elvessék, 
és új utakat tudjanak nyitni. 
MÁJUS: Hogy a laikus hívők kreativitásukat latba vetve napjaink 
kihívásainak szolgálatában eleget tegyenek sajátos küldetésüknek. 

 

 
 
 
 

 
ÖRVENDETES 

VILÁGOSSÁG 
-  A keresztelendőkért,  
házasságra készülőkért 
FÁJDALMAS 
- 

 
DICSŐSÉGES 

ÁPRILIS 

 

A plébános imaszándékai  
a rózsafüzér csoportok részére 

 

 

 

 

 

 

 PLÉBÁNOSI GONDOLATOK 
 

 

 

 

 

 

 

Márc. 13. FERENC PÁPA 

- Isten éltesse Ferenc pápát, megválasztásá-
nak 5. évfordulóján. A szentmisén is imád-
koztunk érte… 
- „Nincs emberem, aki…” (Jn 5,1-16) – Felve-
hetném a negatív szemüvegem is a mai 
evangélium kapcsán, de inkább most a   
pozitívat teszem fel, annál is inkább, mert a 
nagyböjti programunkban mára a „dicséret, 
köszönet…” van! 
- Van emberem! Először is Jézus! Rá mindig 
számíthatok… De a mai napomat nézve is 
fel sem tudom sorolni, mennyi emberem 
volt! Csak egy pár példa… Délelőtt a Babák-
mamák keresztút a Városligetbe… gyóná-
sok… majd egy sosem látott anyukát kül-
dött Jézus, akinek segíthettem… aztán az 
aranyos nyugdíjas hittanosok… szentmise
(!)… fiatal házasok… - Istennek hála!   
 

Febr. 24. MÁTYÁS 

„… akik mindig velünk voltak…” (ApCsel 
1,15-17.20-26) Fő szempont a választásnál… 
- Köszönetet mondok mindazoknak, akik 
mindig velünk/velem voltak, vannak… Az 
Egyház ereje: az egység… (ott van Jézus!). 
- Az evangélium pedig: Az az én paran-
csom, hogy szeressétek egymást, amint én 
szerettelek titeket! Nagyobb szeretete senki-
nek sincs annál, mint annak, aki életét adja 
barátaiért.  (Jn 15,9-17) 

 

  

Febr. 23. ÉN VISZONT AZT MONDOM 
 

„… a régieknek ezt mondták… Én  vi-
szont azt mondom nektek…”  
(Mt 5,20-26) 
- Vevő, nyitott vagyok az újra? Pl. a 
Zsinat, az Egyház mai tanítására. Olva-
som, hallgatom, megszívlelem a prédi-
kációt? Felnőtt hittanok (Alapozó, Fel-
nőtt, Ige-kör, Nyugdíjas...) valamelyiké-
re járok? - Vagy maradok a „régieknél”? 

 



 

28 Rózsafüzér Királynéja 

S�������	
����: 
 

 

♦ Plébániai közösségünk havi közös 
szentségimádása:    

 minden elsőpénteken  
 - az esti szentmise után ½ 8-ig  

 

♦ minden további péntek este:  
          szentmise után ½ 8-ig (csendes) 

 

♦ minden hó 2. vasárnapján:  
  de. 11 órától engesztelő imaóra 

 

R��������� I
�:  

♦ Minden esti szentmise előtt 17 óra-
kor, ill. a hónap első vasárnapján   a 
délelőtti szentmise előtt ¼ 10-től  

 

G��������:  

♦ a szentmisék előtt vagy az atyával  
   előre egyeztetve külön időpontban is 

 

Köszönettel fogadjuk, ha 200	Ft 
adománnyal hozzá tud járulni  

újságunk előállítási költségeihez.  

 

Nagy Károly plébános 
Mobil: 06-30/701-9897 
E-mail: nk@rozsafuzerkiralyneja.hu  

 
 

Felelős kiadó: Nagy Károly plébános 
Szerkesztő:     Capdeboné Szabó Viktória  
E-mail:           capdebone@gmail.com    

 

Urnalátogatás 

A szentmisék előtt és alatt 

 

 

 

SZENTMISÉK RENDJE 
TEMPLOMUNKBAN 

 

Az Irgalmasság kapuja ikon 

 

HÉTFŐ: 8:00 – 10:00 óráig 
KEDD: 10:00 – 12:00 óráig      
SZERDA: 15:30 – 17:30 óráig 

PÉNTEK: 15:30 – 17:30 óráig 
 

Telefonszámunk: 06-30/884-7050 
 (irodaidőben hívható - egyházi flottás) 
E-mail: iroda@rozsafuzerkiralyneja.hu 

T>?@AAB BCD>EF@GBHI 
Címünk: 1146 Budapest, Thököly út 56. 

Honlapunk:  
 

Bankszámlaszámunk:  
 

 CIB 10701049-47209503-51100005 

 

 

 

PLÉBÁNIA IRODA 
 

VKL@ECKM  
de. 10 óra 

(ez plébániánk fő szentmiséje)  

 
 
 

és 18 óra 

 
 
 
 
 

 HOPIQRCKMB LRSCPFBLOI: 
 

Sze és Szo reggel 7 óra  
H, K, Cs, P: este 6 óra 

 
 
 

Ima az 52. Nemzetközi  
Eucharisztikus Kongresszusért 

 
 
 

Mennyei Atyánk, minden élet forrása! 
Küldd el Szentlelkedet, 
hogy az önmagát értünk feláldozó 
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust 
felismerjük és egyre jobban szeressük!  
Ő Urunk és Mesterünk,  
barátunk és táplálékunk,  
orvosunk és békességünk. 
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét 
elvigyük minden emberhez! 
Add, hogy a készület ideje  
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése 
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,  
Európa és a világ  
lelki megújulására szolgáljon!  

Ámen. 


