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„Engedjük, hogy bennünk is megvalósuljon a feltámadás!” 
 

Idézetek XVI. Benedek pápától a feltámadásról: 
„Jézus feltámadása a világtörténelem számára alig vehető észre, ez a történelem legkisebb 
mustármagja.” 
„Húsvét arra bíztat bennünket, hogy Őrá, a megöltre, a feltámadottra  irányítva tekintetünket, 
fedezzünk fel az égen egy kis rést. Ha a feltámadás üzenetét megértjük,, akkor felismerjük, hogy 
az ég a föld fölött nincs teljesen összezárva, Isten fényéből valamennyi, ha még félénken is, de 
azért mégis hatékonyan, beszüremkedik az életünkbe. És hatásra felserken bennünk az öröm.” 
„A feltámadás azt jelenti, hogy világunk megnyílt az örökkévalóság felé. Megváltoztatta a 
szemtanúk életét, mint ahogy ezt az evangéliumi elbeszélések és egyéb újszövetségi írások 
bizonyítják. A feltámadt Úr adja nektek békéjét és tegyen benneteket a feltámadás bátor tanúivá 
felebarátaitok javára.” 
"Krisztus feltámadása - ha használhatjuk az evolúció elméletének a nyelvezetét – a legnagyobb 
mutáció, a legdöntőbb ugrás egy teljesen új dimenzió felé, amely az élet és annak fejlődése 
hosszú történelmében valaha is történt: ugrás egy teljesen új rendbe." 

 

Reviczky Gyula: Húsvét 
A mostani húsvétra egy nagyrészt elfeledett költő versét választottam, Hányatott sorsú, de jó 
szándékú, kereső embert: Reviczky Gyula 1855 – 1889 
"Ki szomorú nem volt, az mind pogány" - hirdeti színpompás nagy költeményében, a Pán 
halálában. egy igazi nagyvárosi költő a nagyváros hangulataival, a mellékutcák szenvedő 
kisembereivel, az elesettekkel. Alázatos keresztényi szeretettel fordul minden megszomorított 
felé. Magához öleli az utcasarkok vétlenül bűnös leányait, szeretni akarja azokat is, akik neki 
magának ártanak. "Legyenek áldva mind, akik / Szívemet összetépték" - írja egyik szomorú 
dalocskájában. Sajátosan éli meg a kereszténységet: Jézust az emberiség nagy humoristájának 
tartja. Egy olyan költő, akinek felfogásában a pozitivista determinizmus, és a kereszténység 
eszméi ötvöződtek. A világ nyomora megváltoztathatatlan, egyetlen lehetőség a részvét, a 
megbocsátás és a belátó humor, - mondja verseiben a költő. 
 

Fakadnak már a virágok, 
Kiderül az ég, 
És a föld most készül ülni 
Drága ünnepét. 
Szíveinkben, mint a földön, 
Ma öröm legyen, 
Feltámaszt az Isten-ember 
Győzedelmesen! 

Aki tudja, mint töré fel 
Sírját a dicső; 
Aki látja, hogy a földön 
Minden újra nő: 
Gondoljon feltámadásra, 
Mely örök leszen… 
Feltámadt az Isten-ember 
Győzedelmesen! 

  



Hittanra járni jó 
Több mint 20 éve tanítok hittant. Oktattam már plébánián, állami iskolában, egyházi iskolában. 
Mindenhova magyar gyerekek jártak, a hitoktatás szempontjából látszólag nincs túl nagy 
különbség. Eredményekről meg majd a Mennyországban tudok beszámolni… 
De hitoktatni nagyon jó dolog! A legtöbb órám után mindig feltöltve, kapva jövök ki, mert a 
gyerekek valahogy közelebbről látják az Istent! 
És ők segítenek nekünk is láttatni Őt! 
A szülőknek tudom, hogy néha nagyon macerás, problémás megszervezni, hogy a gyerek 
eljusson a hittan órára. Nekem is három gyerekem van, különböző különórákkal. Nehéz 
összerakni a délutáni programokat. Ráadásul a gyerekek sem könnyítik ezt meg, nem mindig 
azért toporzékolnak otthon, hogy most azonnal vigyük őket a hittan órára! De a hitoktatás a 
gyereknek is nagyon jó! 
Fontosak a sport szakkörök, a nyelvórák, a zeneoktatás. De hol vannak ezek az 
üdvösségünkhöz képest? No persze nem azt állítom, hogy az üdvösséghez kell a hitoktatás… 
De hát kevesen engednék azt is gyereküknek, hogy mély vízbe ugorjon úszástanulás nélkül. 
Hogyan tudjuk szeretni azt az Istent, akit nem ismerünk? Hogyan tudjuk szeretni azt az 
Egyházat, amit nem ismerünk? Hogyan válaszoljunk a sok támadásra, ha nem ismerjük, 
szeretjük Egyházunkat? Mi rosszabb történhet velünk, mint hogy nem üdvözülünk?  És a saját 
fejünk után menve nehéz megtalálni Jézus útját! Kell ehhez ismerni az Egyház tanítását! Bizony 
sokszor érzem, hogy a templomba járó hívek egy jó része sincs tisztában hitünk alapjaival. 
Legalább a gyerekeinknek adjuk meg ezt a lehetőséget! 
Nagyon sokszor teszem próbára tanítványaim szüleit azzal, hogy buzdítom a gyerekeket, 
faggassák ki szüleiket azokban a témákban, amiről tanulunk! És ha nem tudják a szülők, tanítsák 
meg a gyerekek azt otthon, amit hallottak az órán! Tanítványaim ezt nagyon élvezik! Szülő még 
nem jött panaszkodni… 
Az anyukák, apukák nagy része a gyerekekkel együtt tanult sok mindent. Igaz, a mi generációnk 
nem találhatott ennyi lehetőséget hitbeli ismeretek szerzésére. Ha már gyerekeinknek 
választhatjuk, válasszuk is azt, hogy jár hittanra! És nem csak a szentségek felvétele előtt! Jézus 
tanítását, az Egyház történelmét, a Szentségeket nem lehet egy éves előkészítőn megismerni! 
Én úgy érzem, egy egész élet alatt sem lehet teljesen megismerni, mindannyiunknak  
folyamatosan kell tanulnunk, közelednünk  Istenhez!    Tóth Ildi 

 

Mit várok, gondolok az új pápától, a hit évétől? 
Nincs különös elvárásom, csak „úgy gondolom”, hogy nekünk mai 
keresztényeknek az alábbi fontossági sorrend szerint kell élni, 
dolgozni. 
Szentatya jezsuita „lelkiségű”. Assisi/Xavéri Szent Ferencre 
asszociálva a lényeg, a fő cél az evangelizáció, ami minden 
megkeresztelt ember küldetése. Az eszköz pedig a karitatív 
szeretet. „A hitetlenek bibliája a hívő ember élete”. 
A másik „úgy gondolom” Szentatya, mint szegény országból 
származó „visszametszi” a barokkos ceremóniákat, öltözéket 
+zenét + cirádás beszédet. Helyette Szent Ferenc-i egyszerűség, 
a csend szava Isten szava, Jézus mondta „ha imádkoztok, ne 
szaporítsátok a szót”. 
 
A Hit Éve van. Visszatérve az evangelizációhoz egy gondolattal.  
Rá kell döbbenteni a keresztényeket a felelősségükre. Ha a  
mellettünk lakó meghal, mert nem hívtunk orvost hozzá, azt halálos bűnnek tartjuk. Viszont, ha 
miattam veszti el az örök életét, mert nem vittem el, nem viszem Jézushoz?! Mekkora különbség 
van még 10  év földi élet vagy az örök élet között.                                                  Gilyén Elemér 

 

 



Ferenc pápa mondta egy interjúban, még 2007-ben…  

Bergoglio argentin bíborosként 
A régi teológusok a lelket vitorláshoz hasonlították; a Szentlélek a szél, amely a vitorlát 
fújja és a hajót elindítja. A szél lökése és ereje a Lélek ajándéka 

- Ez a világban élő keresztényekre is vonatkozik... 
Bergoglio: A klerikalizálásuk probléma. A 
papok klerikalizálják a világiakat, a világiak 
pedig kérik, hogy klerikalizáljuk őket… Ez 
bűnös cinkosság. Gondoljunk arra, hogy 
maga a keresztség elegendő lehetne. A 
japán keresztény közösségekre gondolok, 
akik több mint kétszáz évig fennmaradtak 
papok nélkül. Amikor a misszionáriusok 
visszatértek, azt tapasztalták, hogy mind 
meg  vannak  keresztelve,  egyházilag  
érvényes házasságban élnek, és halottaik 
katolikus temetésben részesültek. A hit 
csorbítatlan maradt a kegyelem ajándékai  
révén, amelyek örömtelivé tették azoknak a világi keresztényeknek az életét, akik csak a 
keresztségben részesültek és apostoli küldetésüket csak a keresztség erejéből élték. Mernünk 
kell egyedül az Ő gyengédségére hagyatkozni… Ismeri Jónás próféta bibliai történetét? 

-  Nem emlékszem. Kérem, mondja el! 
Bergoglio: Jónás számára minden világos volt. Tisztán látott Istennel kapcsolatban, világosan 
gondolkodott a jóról és a rosszról, arról, hogy mit cselekszik Isten és mit akar, hogy ki hűséges a 
szövetséghez és ki nem. Ismerte a jó prófétaság receptjét. Isten úgy tört be az életébe, mint az 
áradat. Elküldte Ninivébe. Ninive jelképezi az emberiségből mindazokat, akik elszakadtak, 
elvesztek, peremre szorultak. A kirekesztetteket, az elhagyatottakat. Jónás látta, hogy a feladata 
csupán annyi, hogy megmondja ezeknek az embereknek: Isten még mindig kitárt karral, 
türelmesen várja őket, hogy irgalmával meggyógyítsa és gyengédségével táplálja őket. Pusztán 
ezért küldte őt Isten. Ninivébe küldte, ám ő inkább az ellenkező irányba, Tarzisz felé menekült.  

-  Menekült a nehéz küldetés elől...  
Bergoglio: Nem. Jónás nem Ninivétől menekült, hanem Istennek a niniveiek iránti végtelen 
szeretete elől. Ez volt, ami nem illett a terveibe. Isten már eljött egyszer… »a többit majd én 
megoldom« – ezt mondta magában Jónás. A maga elképzelései szerint akart cselekedni, ő 
akarta irányítani az eseményeket. Konoksága miatt saját ítéletalkotási rendszere, előre 
meghatározott módszerei, erkölcsi vélekedései foglya lett. Olyan bizonyosságok szögesdrótjaival 
kerítette körül a lelkét, amelyek ahelyett, hogy szabadságot adtak volna Istennel és megnyitották 
volna mások szélesebb körű szolgálatának horizontjait, végül süketté tették a szívét. Mennyire 
megkeményíti a szívet az elszigetelődött lelkiismeret! Jónás többé nem tudott róla, hogy Isten 
egy Édesapa szívével szereti népét.”  

-  Mit tegyünk? 
Bergoglio: Ne azt nézzük az emberekben, hogy milyennek kellene lenniük, hanem hogy 
milyenek, és azt lássuk meg, amit kell. Előítéletek és receptek nélkül, viszont nagylelkű 
nyitottsággal. A sebekről, a gyarlóságról Isten szólt. Engedjük, hogy az Úr beszéljen... Abban a 
világban, ahol nem tudjuk elérni, hogy számítsanak a szavaink, egyedül az Ő szerető, üdvözítő 
jelenléte számíthat. Az apostoli lelkesedés megújul, hogy tanúságot tegyen Róla, aki kezdettől 
fogva szeretett minket.      

-  Ön szerint mi a legrosszabb, ami az Egyházzal történhet?  

Bergoglio: Az, amit De Lubac «lelki elvilágiasodásnak» nevez. Ez a legnagyobb veszély az 

Egyház számára, számunkra, akik az Egyházhoz tartozunk. A lelki elvilágiasodás azt jelenti, 

hogy önmagunkat helyezzük a középpontba. Ezt tapasztalta Jézus a farizeusok között: «ti, akik 

egymást dicsőítitek». 

 



Mit keres egy bárány  lába között egy piros keresztes zászló? 
 

 

 

Húsvéti viccek: 
- Mi az előnye annak, ha szenilis vagy? 
- ??? 
- Elrejtheted magadnak a húsvéti tojásokat. 
 

- Mi a Húsvét-szigetek fővárosa? 
- ??? 
- Nyúl York. 
 

Pistike megkérdezi az édesanyját: 
- Anya, ugye, hogy a húsvéti nyuszi tojja a tojást? 
- Igen Pistike. 
- És az is igaz, hogy a tojásból kiscsibe kel ki? 
- Igen Pistike. 
- Hát nem mondom, szép kis erkölcsök uralkodnak nyúléknál. 
 

H Í R E K : 
Hittantábor: 
Hittanos nyári tábor Galambok nevű faluban. 
Zalakaros mellett, július 27 szombattól, 
augusztus 2, péntekig. 7 éves kortól.  A 
plébánia vendégházában, nagyszerű 
programokkal. Máris lehet jelentkezni.  

Cursilló: 
Akik kaptak meghívót a június 6-9 közötti egri 
cursilló hétvégére, azoktól várjuk vissza a 
kitöltött jelentkezési lapot. Mindenkit csak 
bátorítani tudunk, tartson velünk. 

Erdélyi zarándoklat: 
Akik jelentkeztek a május 6-10 Kézdialmás-
Csíksomlyó zarándoklatra, tőlük április 27-og 
kérjük a hátralevő pénz befizetését a 
sekrestyében. 

Gyalogos zarándoklat: 
Ebben az évben is lesz gyalogos zarándoklat 
május 1-én. Zebegényből Márianosztrára. 
Találkozó reggel ½ 8 órakor a Rákospalota-
Újpest vasútállomáson. A fájós lábúak vonat-
és autóbusszal is eljöhetnek… Várunk 
gyerekeket, családokat, felnőtteket egyaránt! 

A plébánia honlapja: 
  www.egekkiralyneja.hu 
A honlap rendszeresen frissül. Nem csak a 
miserend, hirdetések találhatók meg rajta, 
hanem az aktuális heti elmélkedés is. 

Húsvéthétfő: 
Egy szentmise lesz templomunkban, reggel 9 
órakor! 
 

Főplébániai Hírlevél. Az Újpesti Egek Királynéja Főplébánia időszaki hírlevele. Megjelent 550 
példányban. Szerkesztette: Horváth Zoltán plébános 
Irodai szolgálat a plébánián hétfő - szerda – péntek: 15-17,30-ig. 

Baloldalt Szentendre város címere látható. A zászlós 
bárány nem csak a reformtusok jelképe, ott van katolikus 
templomainkban, és nem csak húsvétkor. 
A húsvéti bárány Jézus feltámadását és az újjászületést 
jelképezi. Ilyenkor glóriával a feje körül és feltámadást 
jelképező keresztes zászlóval ábrázolják.  
A bárány szelíden tűri a szenvedést, miként Jézus. Mint 
az áldozati bárány, amelyet leölésre vittek. Ezért jelképe 
a bárány is az érettünk meghalt és feltámadott  Jézus  
Urunknak.  A mellső lában a feltámadás dicsőségét jelző 
zászlót tartó bárány, aki elviszi az ember bűneit. 
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