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Virágvasárnap - és húsvéti szám

Az találkozik a feltámadott Krisztussal, aki
a megfeszített Jézust keresi!
Húsvétra várunk. Hamarosan eljön az ünnep
napja.
Húsvét napján Jézus Krisztus legyőzte a halál
erejét, kilépett a sírból, és ezáltal teljessé lett
diadala! A mostani ünnepen ismerjük meg és
ragadjuk meg hit által az ő feltámadásának az
erejét is! Azt az erőt, amely akkor
megremegtette a földet, halálra rémítette a
katonákat, legfőképpen pedig előállította a
sírból a kereszten értünk meghalt Jézust. Pál
apostol is erre az erőre vágyakozott. Ezt írja:
„Őérte kárba veszni hagytam, és szemétnek
ítélek mindent… hogy megismerjem őt és
feltámadása erejét” (Fil 3,8–10).
Vajon munkálkodik bennünk ez az erő, amely
nem engedte, hogy Jézus teste romlást
szenvedjen. sőt, megdicsőült testben állította
az apostolok elé?
Pál apostol azt is megfogalmazza, hogy mit
ért Jézus feltámadásának ereje alattt. Így ír a
Római levélben: „Tudjuk, hogy Krisztus, aki
feltámadt a halottak közül, többé nem hal
meg, a halál többé nem uralkodik rajta.” Ez
pedig számunkra azt jelenti, hogy „aki
meghalt, meghalt a bűnnek egyszer s
mindenkorra, aki pedig él, az az Istennek él.
(Róm 6,9–10)
A halál katonái rémülten menekültek, amikor
húsvét hajnalán ott a sírnál megjelent fehér
ruhában, villámló szemekkel az angyal, a
feltámadás hírnöke. Hozzájuk nem volt szava
az angyalnak, számukra iszonyatos félelmet

jelentett a menny fényessége. A félénk szívű
asszonyok számára bátorító a fény,még
inkább az angyal szava. „Ti ne féljetek –
mondja külön nekik az angyal –, mert tudom,
hogy a megfeszített Jézust keresitek.” Majd
örömmel közli velük a jó hírt: „Nincsen itt, mert
feltámadt,
amint
megmondta.”
Azután
megmutatta nekik az üres sírt, mintegy
bizonyítékot arra, hogy Jézus immár nem a sír
lakója. Ezek az asszonyok példát mutatnak
nekünk arra, hogyan lehet találkozni a
feltámadott Jézus Krisztussal. Az találkozik a
feltámadott Krisztussal, aki a megfeszített
Jézust keresi!
A Krisztus feltámadásába vetett hit ereje tette
bátor hősökké az apostolokat, minden
értelmet meghaladó békességgel töltötte be a
szívüket, és győzelmessé tette általuk az
evangéliumot.
Megfeszített és föltámadt Üdvözítőnk!
Taníts meg minket arra, hogyan küzdjük
meg a mindennapi élet harcait, és így
teljesebbé váljon életünk. Te türelmesen és
alázatosan viseled az emberi élet terheit,
miként kereszthalálod és szenvedésed kínjait.
Segíts, hogy
napi
fájdalmainkat és
konfliktusainkat, mint növekedésre kapott
lehetőségeket
fogadjuk, és
így egyre
hasonlóbbá váljunk
Hozzád. Add, hogy
türelmesen
és
bátran
viseljük
a
szenvedéseket, bízva abban, hogy Te
támogatsz, és felemelsz bennünket. Ámen

Egy húsvét hajnali ambrózián rítusú himnusszal kívánok
mindenkinek áldásos ünnepet, a Feltámadott áldását kérve!
Pirkad a hajnal fényjele,
és zeng a mennynek éneke,
a föld is ujjong már vele,
fél a pokol és nyög bele.

A kínnak, könnynek vége már,
a Sírnál fényes angyal áll,
„Krisztus feltámadt!" – hirdeti,
– „Halál már el nem érheti."

Erős királyunk, Krisztusunk,
halált legyőző bajnokunk,
tapodva poklok mélyeit,
kihozza gyötrött híveit.

Kérünk, teremtő Istenünk,
vigadva húsvét ünnepén,
ne ártson nékünk a halál,
védd meg örökre népedet!

Kit sírba zárt a sziklakő,
s fegyverrel őrzött őriző
nemes pompában, ékesen
kilép a sírból győztesen.

Urunk, tenéked glória,
aki legyőzted a halált,
az Atyát és Szentlelket is
dicsérjük minden századon.

Program előzetes:
Bérmálás:
Plébániánkon ebben az évben bérmálás lesz.
Mintegy 30 bérmálkozóval.
Április 22,
vasárnap a 11 órai szentmise keretében.
Bérmál: Dr. Székely János püspök atya. Az
iszkaszentgyörgyi bérmálási lelkigyakorlaton
25-en vettünk részt.

Elsőgyónás, elsőáldozás:
Az elsőgyónás és a beöltözés tervezett ideje:
május 13, vasárnap a 9 órai szentmisében.
az elsőáldozás tervezett ideje: június 3,
vasárnap, Szentháromság vasárnapja, a 9
órai szentmisében. Imádkozzunk a leendő
elsőáldozó gyerekekért, és családtagjaikért.

Zarándoklatok:
Kárpátalja-Máriapócs.
A május 14-19 között- hétfőtől szombatig tartó
zarándokút megtelt. A nagy érdeklődésre való
tekintettel
meghirdetünk
egy
második
zarándokutat is, nyáron, a szünidőben. Július
30 hétfő - augusztus 4, szombat között.
Ugyanúgy
43.500
Ft--ért.
ellátással,
belépőkkel. gazdag programmal, a falusi
turizmus keretében. Várjuk a jelentkezéseket,
minél hamarabb,
Csak akkor indul el a zarándokút, ha lesz elég
jelentkező!
Máriapócs-Nyírbátor,
Tákos,
Csaroda, Kárpátaljai komplett program:
Munkács, Verecke, Beregszász, Ungvár,
Szinevéri tó, templomok, várak, emlékművek.

Pákozd-Bodajk:
Június 2, szombat. Egy napos belföldi
zarándoklat lesz. Bodajk a Szűzanya
kegyhelye. Pákozd: a honvédelmi emlékmű, a
pákozdi
csata
1848-as
emlékhelye,
emlékpark, a Don-kanyar emlékkápolna.
Költség belépődíjjal együtt várhatóan 2200
Ft/fő, diák és nyugdíjas: 1500 Ft/fő
Jelentkezés április 16-tól.
Gyalogos zarándoklat:
Május 1, kedd. A már megszokott zarándoklat
Márianosztrára!
Zebegényig
vonattal,
Zebegényből
Márianosztrára gyalog. (A fájós lábúaknak
Szobig vonattal, onnan busz, vagy kisvasúttal
Márianosztrára és vissza.) a pontos
időpontokat az új április 15-én változó vasúti
menetend után közöljük! Jelentkezés az új
menetrend után, április 16-tól.
Útközben Eleméréknél, Zsuzsánál a kertben
lesz palacsinta és pogácsa is!

Nyári hittanos tábor:
Általános iskolásoknak és az ifjúságnak is…..
Július 16-22, Bázakerettye, Erdei szálló.
Jelentkezési lap elvihető a templomból, de
letölthető a plébánia honlapjáról is. Egy
tökéletese hely, Dél-Zalában. Ahol van sok
kirándulóhely,
meleg
vizű
strandfürdő,
szabadtéri tavi strand, arborétum, erdei
kisvasút, olajkutak múzeuma stb.

Felnőtt katekumenátus
Plébániánkon jelenleg 15 felnőtt katekumen, hittanuló
van. Közülük van, aki keresztelkedne, van aki a
katolikus
hitet
akarja
felvenni,
van
aki
gyermekkorában nem járt hittanra és ezt szeretné
most pótolni elsőáldozással, bérmálással. Jó
néhányan most húsvéti vigília éjjelén lesznek
megkeresztelve, elsőáldozók, bérmálkozók. Ketten
húsvét vasárnap a 9 órai misében veszik fel a
katolikus hitet. Négyen majd júniusban lesznek
megkeresztelve. A már megkereszteltek pedig
csatlakoznak az április 22-i bérmáláshoz is. Néhányan
csak őszre, vagy jövőre érik el a hitnek a katolikus
egyház szentségeiben való részvételi döntési fokát.
A következőkben ők vallanak hitükről, mit várnak a
hittől, mit kérnek az Anyaszentegyháztól. Van aki már
jól jártas, van aki nehezebben fogalmaz. Van, aki még
távolabb jár, lassan közeledik az Úrhoz. Imádkozz
értük, a hitükért, a közösségbe való bekapcsolódásukért. Nem csodálkozásra írták,
elgondolkodásra is. Vajon, aki már régóta templomba jársz, ismerős vagy a hitben mit tudnál írni
a hitedről? Ők csak néhány hónapja járnak hittanra…..

Miért akarok felnőtt fejjel megkeresztelkedni? - Mit ad a hit?
Mit gondolok a hitről? - Katekumenjeink hitvallásai:
Farkas Ágota (48)
Az elsőáldozásomtól és a bérmálkozásomtól a pár éve felébredt hitem megerősítését és
szentesítését várom, nagy szeretettel. Várom, hogy Jézus tanítása beépüljön a
mindennapjaimba, és azoknak méltóképen meg tudjak életem végéig felelni. Már egy ideje
érzem, hogy soha nem vagyok, és nem is leszek egyedül. Szeretnék változtatni sok dologban és
szeretném, ha ezentúl mindig, mindenben csak a szeretet vezéreljen. Szeretnék egy
közösséghez is tartozni ezáltal. Szeretném pótolni hátralevő hitéletemben amit eddig
elmulasztottam. Nagyon várom mindezt Isten segítségével.
Czikkely László: (39)
Belső indíttatás vezetett ide. Bár még csak két hónapja járok hittanra, lelkileg sokkal
kiegyensúlyozottabbnak érzem már most is magam. Környezetemben az élet minden terén
nyugodtabb, meghittebb családi és mindennapi cselekedetek, történések megtapasztalása is
ösztönzött arra, hogy megtapasztaljam Jézust és tanítását. Többnek érzem így magam. Már
most megtapasztalom a mindennapokban is Isten törődését. Nagyon jó érzés.
Magyar Jánosné Irma (49)
Mindig is tudtam, hogy valami hiányzik az életemből. Végre most megtaláltam azt, ami hiányzik.
Egyszerű volt. csak ki kellett nyitni a szívemet. Isten nélkül mindent elértem, csak azt nem értem
el, hogy boldog legyek. Eddig nagy hiányérzetem volt.. Nemrég voltam Leányfalun cursillón, ahol
olyan lökést kaptam, amit szóban nem is lehet kifejezni, csak érezni lehet. Már a szomszédnak is
tudok érvelni, aki Jehova tanúja, tudom, hogy mit és miért hiszek. Határozott hívő lettem. Sőt
érvelve tudok hinni. Magabiztosan és erősen érzem Isten kezét az életemben.
Héder György (27)
Népes családomban csak én nem vagyok még megkeresztelve. azt is szeretném, ha párommal
az esküvőnk az Isten és az egyház előtt is érvényes lenne. Sok ismerősöm, rokonom van, akiket
eddig nem értettem. Akik valahogy másként viselkednek, beszélnek, élnek, mint a mai rohanó
világban élő emberek túlnyomó része. Szeretném megérteni hitüket, megérteni, megtudni
hogyan csinálják, mi az erejük.

Katekumenjeink hitvallásai - folytatás:
Szalay Viktória Júlia (24)
Az eddigi életemben összegyűlt bűnt és mulasztást szeretném feledni, tiszta lappal szeretnék
Isten előtt és magammal szemben folytatni egyetlen életemet. Istennel való beszélgetésem
bátorságot és nyugalmat ad nekem. Szeretettel lettem eltelve, mikor rájöttem, hogy engem
mindig szeretett, ezért neki hálával tartozom. Magamban zajlik le a hit, és ez szép. Amikor úgy
érezném, hogy magamban vagyok, hogy egyedül vagyok, hogy senki sem szeret, rájön az
ember, hogy nem így van. Sosem vagyok egyedül, és Isten szeretete körülvesz.
Mészáros József (38)
Az elmúlt években húgoméknak két kislánya született. Engem ért az a megtiszteltetés, hogy a
kisebbik lányuknak keresztapja lehetek. A katonaság alatt is érdeklődtem a hit iránt, akkor a
református vallást vettem fel, Dóra viszont a katolikus vallást örökli. Áttérésem célja a katolikus
hitre, hogy a keresztszülőknek támasztott feltételeknek megfeleljek. De a hit jelentősége is
kapcsolódik számomra a gyermekáldáshoz, hiszen remélem hogy egyszer én is
megtapasztalhatom az apai örömöket, a reményt pedig az ebben való hit élteti.
Tomkovits Richárd (25)
Hitet, boldog házasságot, egészséges gyermekeket kérek a jó Istentől.
Sebestyén Enikő (28)
Az, aki ez idáig a legnagyobb erőt, bátorságot, nyugodtságot adta az életembe, az egy igaz Isten
volt, és az is lesz mindörökre, mert nélküle nem tud létezni az ember. Végtelen megbocsájtó
erejét nem tudjuk soha neki megköszönni. A hit a legjobb dolog az életemben, és soha nem
szeretném Istenemet megbántani!
Kovács Réka Zsuzsanna (23)
Szeretnék hálát adni Istennek mindazokért a kegyelmekért amiket addigi életem során kaptam.
Elsősorban azért, hogy nem vallásos családban felnövő gyerekként mégis megadta nekem a hit
kegyelmét. Szeretnék bocsánatot kérni tőle bűneimért, azért is, amikor meghallottam a hívását,
nem jöttem rögtön. Szeretném kérni az ő segítségét, hogy amikor választás elé kerülök, tudjam,
mi a helyes, és mi nem. Szeretnék a hitben erősödni és abban mindvégig ki is tartani, és ha
lehetséges másokat is segíteni ebben.
Hegedűs Miklós (49)
A bennem levő szeretet kiterjedéséhez kérem Jézus Krisztus segítségét, az elsőáldozás és
bérmálás szentsége és hitem elmélyítése által. Az elmúlt idő alatt többször kaptam segítséget és
jeleket a jó Istentől annak ellenére, hogy még nem tudtam teljes mértékben Jézus tanítása
szerint élni. Várom, hogy hitem erősödjék, és Jézus Krisztus segítségével tovább folytathassam
és kiteljesíthessem segítő szeretetemet a lehető legnagyobb körre, a hozzám közelállók
maximális szeretetéhez, segítéséhez hasonlóan.
Csertő Viktor (45)
Az életem problémáinak megoldásához segítséget és támaszt keresve tértem be a
templomba…..
Kondor László (41)
Visszatértem: gyermekkoromban ismerős által jártam misére is. Istennel való első találkozásom
egy nagy baleset után történt, magnyugvást adott lelkemnek. Utat mutatott a problémám
feldolgozásában. Azóta sokszor találkoztam a gondviseléssel, akár jobb vagy nehezebb
időszakot éltem meg. Minden alkalommal a lelki megnyugvás volt a végső eredmény. Isten
szeretete mindig velem volt, és van, a gondviselés segít, a jó irányt mutatja tetteimen keresztül.
Céljaim között szerepel a szentségekkel való élés, életem egyensúlyba való helyezése, melyhez
Isten egyenes utat mutat.
Frank Csaba (31)
Eddigi életem során nem voltam templomba járó ember, a hitemet nem vettem komolyan.
Hittanra nem jártam. A keresztfiam keresztelésekor jött az indíttatás, hogy elsőáldozó legyek, és
komolyabban vegyem az egész vallást, Istent,és a hitet. Nehezen ment a megvilágosodás,
kitárulkozás, hogy megnyíljak és befogadjam Jézust, de érzem, hogy ez jó, erőt ad és boldoggá
tesz. Szeretnék megszabadulni bűneimtől és megtisztulva tovább élni.

H í r e k :
Templomfestés:
A tavasz-kora nyári időszakban szeretnénk befejezni a templom festését. Az északi oldalhajó, az
előcsarnok, bejárat, és a sekrestye raktár helység van még hátra. Ezen festési munkák mintegy
4,9 millió Ft. költségbe kerülnének. A pénzre pályáztunk az Önkormányzat felé is. De emellett
várjuk a kedves hívek adományát is.

Orgona felújítás:
Amint a kedves nem nagyot halló hívek bizonyára már észrevették, az orgona motorja egyre
hangosabb, zúg a motor. A szelepek engedik a levegőt, ez is ad egy szuszogó hangot. Az
orgona sok sípja nem szól, sok a hamis hangzás is, mely belekeveredik a jó hangok közé.
Tavaly volt 100 éves az orgonánk. Utoljára 1963-ban volt nagyjavítása, de akkor sem szakszerű
beavatkozás történt. Azóta csak ún. tűzoltó munkákat végeztek, hogy szóljon az orgona. A teljes
felújítás mintegy 3 évet venne igénybe, és közel 19 millió Ft-ba kerülne. Hacsak nem megy úgy
tönkre az orgona, hogy nem szólal meg, nem szeretnénk helyette elektromos orgonát. Kávé
helyett sem igazi a pótkávé…. Igaz, egy korszerű, nagyteljesítményű, viszonylag az igazi
orgonáét jól utánzó elektromos orgona ekkora nagy templomba „csak” 9 millió Ft körüli
összegbe kerülne, de ezzel nem spórolnánk meg 10 millió Ft-ot. Nem lenne használható
művészi orgonája a templomnak. Másrészt pedig az elektromos orgonával igaz, hogy nem kell
rendszeresen foglalkozni, évente hangoltatni, karban tartani stb. Viszont 10-12 év elmúltával ki
lehet dobni a szemétbe, mint minden lejárt elektromos készüléket, és akkor mi maradna? Egy
felújított orgona pedig újból kibírná nagyjavítás nélkül vagy 50-60 évig, és utána is javítható
lenne! Micsoda különbség ez hosszú távra, és művészi szempontból is! Elektromos orgonát
csakis kényszerűségből tennénk a szép orgonánk helyére (de még erre sincs pénzünk…..).
Kérésünk: Akadna valaki szponzor, jótevő, ajándékozó, aki tudna segíteni nagyobb összeggel
ilyen jó és nemes célra? Kis összegeknek is nagyon örülnénk.

Szolgáltatást várni vagy szolgálni?
Legelőször akkor tudatosodott bennem az egyházért, az egyházban való szolgálat
„kötelezettsége”, amikor általános iskolás koromban - mint ministránsnak -, a plébános atya
kezembe nyomta az imakönyvet, hogy menjek ki a templomba a hívek közé, és a szertartás
közben segítsem, „erősítsem” a hívek imáját, válaszait, mert elégedetlen volt azzal, hogy alig,
vagy nagyon halkan mondták a szertartás közben az imákat, ill. a válaszokat. Nagyon izgultam,
de az atya iránt érzett tiszteletem és engedelmességem arra késztetett, hogy ezt megtegyem.
Mint hat gyermekes család harmadik gyermeke megtanultam, hogy semmit sem kaphatok
tálcán, nekem is mindig hozzá kell tennem a magam részét.
“Nem tudom mi a sorsod, de egy dolgot tudok: csak azok lesznek igazán boldogok,
akik keresték és megtalálták hogyan lehet másokat szolgálni.”
(Albert Schweitzer)
Következő fokozatként a Szentlélek vezetésével arra jöttem rá, hogy az egyház nem
„szolgáltató”, tehát csak akkor lesz jó, és élő a közösség, ill. egyházközségem, egyházmegyém,
a katolikus egyház, ha képességeim szerint vállalok benne, és érte szolgálatot, ami egyben
tanúságtétel is.
Ma már életemnek természetes része az egyházban való szolgálat egyházközségi,
egyházmegyei és országos szinten is. Hála Istennek, sok fiatalnak is átadhattam ezt az
értékrendet, de legfőképpen annak örülök, hogy mindezt családtagjaim is fontosnak tartják.
A Szentírás tanítása szerint, mint az egyház minden tagjainak kötelessége a tanúságtétel, az
apostolkodás: „Ti is tegyetek tanúságot rólam, hiszen kezdettől fogva velem vagytok” Jn. 15, 27.

Tyukász Tamás

A nagyheti - húsvéti szertartások rendje
Április 1, vasárnap, virágvasárnap
9 óra: Barka és virágszentelés a mise elején a
téren, ünnepélyes bevonulás, énekes passió
11 óra és este 6 óra: ünnepélyes szentmise
felolvasott passióval

11 óra: ünnepi énekes szentmise - este 6 óra:
ünnepi szentmise

Április 2, és 3 nagyhétfő és nagykedd:
Este 6 órakor szentmise.

Április 10, kedd:
Este 6 órakor igeliturgia

Április 4, nagyszerda:
Utcai és templomi evangelizáció, délután 14től este 21.00 óráig.
Az utcai evangelizáció keretében délután ½ 6
órától gyóntatás, este 6 óra szentmise, mise
után gyóntatás.

Gyónási lehetőségek a nagyhéten:
Nagyszerdán a mis előtt ½ 6 órától, és a mise
után ameddig akad gyónó.
Nagypénteken a 3 órai keresztút után
Nagyszombaton reggel ½ 9 órától, amíg
akad gyónó, de legalább 10 óráig.
Húsvét vasárnapján a 9 órai szentmise alatt
Kádasi atya gyóntat, a 11 órai mise alatt
Urbanek Rudolf atya gyóntat, az esti 6 órai
szentmise alatt Horváth Zolán plébános atya
gyóntat.

Április 5, nagycsütörtök:
Este 6 óra: Az utolsó vacsora szentmiséje
Mise után esti virrasztás éjfélig a templomban.
21-22. óráig szentóra
Április 6, nagypéntek:
Reggel 8 óra: zsolozsma, reggeli dicséret
végzése
Délután 3 óra: keresztút - utána gyónási
lehetőség!
este 6 óra: az Úr szenvedésnek szertartása
Április 7, nagyszombat:
reggel 8 - 14 óráig: Szentsír-látogatás
8.00 óra zsolozsma, az olvasmányos imaóra
és a reggeli dicséret imádkozása
8.30-tól gyóntatás kb. ½ 11 óráig!
Húsvét, Urunk feltámadásnak ünneplése:
Április 7, szombat este a sötétedés után.
20.00 óra: Húsvéti vigília, tűzszenteléssel,
felnőtt kereszteléssel, körmenettel. Vége
kb. 22.45-kor!
Április 8, húsvétvasárnap:
½ 8 óra: húsvéti ételszentelés a templomban
9.00 óra: ünnepi szentmise felnőttek katolikus
hitre áttérésével, a mise után a gyerekeknek
húsvéti tojáskereséssel.

Április 9, húsvéthétfő:
Egy ünnepi szentmise lesz, reggel 9 órakor!

Szigorú böjt!
Ne feledjük nagypéntek napja szigorú böjt,
amikor nem eszünk húsos és ünnepi étel, és
a felnőtt, egészséges emberek csak egyszer
lakhatnak valamelyest jól, és még kétszer
ehetnek egy picinykét. Meddig tart a böjt? A
hagyomány szerint húsvétig, a feltámadási
szertartás végéig. Aki nem bírja ki az ehet
előbb is, aki a szép hagyományhoz
ragaszkodik a húsvét reggeli ételszentelés
után fogyaszt csak belőle…..
Nagypéntekhez nem illik a szórakozás, tvnézés, zenehallgatás! Legyen egy csendes
nap. Legföljebb a Szentatya keresztútját
nézzük meg Rómából meg a Duna tv-ben,
este 21.00 órakor. Kivételek a katolikus adók:
A Mária Rádió (94,2 MHz-en, egész nap imát
és vallásos műsort ad, és a Magyar Katolikus
Rádió 102,1 MHz-en a közszolgálat mellett
természetesen
minden
nap
közvetít
szentmisét, imát, és a nagyheti liturgiákat is
közvetíti!

Főplébánia hírlevél. Az Újpesti Egek Királynéja Főplébánia időszaki lapja.
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