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Beteljesedett!
Ez a szó az utolsó Jézustól, a nagypéntek kulcsszava. Számomra ez lett a 2017. év kulcsszava.
Nem pesszimista, nem reménytelen ez a szó. Isten terve teljesedett be azon a napon.
Munkácsy Mihálynak van egy festménye, amit ma úgy ismerünk: „Golgota”. Eredetileg a művész
maga nem a helyszín nevét, a Golgotát, hanem Jézus utolsó szavát adta címnek: „Consummatum
est!”, azaz magyarul: „Beteljesedett!” Azután a művészettörténészek egy csoportja „Golgota”
névvel ismerteti meg ezt a nagyszerű képet.

A beteljesedett szó, Jézus szava többet sugall, mint maga a helyszín megnevezése. Nem egy régi
történetre gondolunk. Jézus a festményen él. Nem azért él, mint ha innen - emberileg nézve - még
lenne visszaút! Munkácsy élő Krisztusa a korai bizánci ikonok teológiai tartalmához hasonlóan azt
sugallja, hogy az élet nem szüntethető meg a test gyötrelmes halálával, bár a test földi szenvedése
és halála is örök törvény. Azzal, hogy Munkácsy nem a lelkét kilehelt Jézust, hanem a súlyosan
szenvedőt mutatja, talán ennek a történetnek az örök jelenidejűségét akarja érzékeltetni.

Beteljesedett!
Ez a szó végigkíséri Jézus életét!
Születésekor beteljesedett az idő. Amikor Jézus megszületett, beteljesedett Isten ígérete, valóra
vált a prófétai szó: a Szentlélek teremtő erejével a Boldogságos Szűz Istenanyává lett. Amikor
Jézus elkezdi nyilvános működését, Izajiás tekercséből olvas fel: „Ma beteljesedet az Írás, amit az
imént hallottatok.”
A Jelenések könyvében a trónon ülő mondja: „Beteljesedett! Én vagyok az Alfa és az Ómega, a
kezdet és a vég.” (21,6)
Hogyan él tovább ez a szó bennünk, a krisztuskövetők lelkében? Az én szívemben, az én
lelkemben folytatódik?
Az első vértanút, István diakónust a főtanács elé állították, mint Jézust, és ugyanazokkal a vádakkal
léptek föl ellene. Beteljesedett rajta Krisztus ígérete: „Mikor pedig a zsinagógába, elöljárók és
hatóságok elé hurcolnak benneteket, ne aggódjatok azon, hogy hogyan és mivel védekezzetek,
vagy mit mondjatok, mert a Szentlélek megtanít benneteket abban az órában, hogy mit kell
mondanotok.”
Sokszor hallhatjuk a gondolatfuttatást: a haldokló ember akár néhány pillanat alatt átéli egész földi
életét. Film módjára pereg le előtte mindaz, ami vele történt. Jézus is átélhette ezt. Halálával
minden beteljesedett, a művet bevégezte. Nem torzót hagyott hátra. Beteljesedtek az írások: ezért
könyvünk az ószövetségi Szentírás. Beteljesedett a szenvedés: ő is kiitta a keserű poharat.
Beteljesedett a bűn: ártatlanként feszítették őt keresztre. Beteljesedett irántunk való szeretete:
életét adta barátaiért. Beteljesedett a megváltás: úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát
adta érte. Beteljesedett az Ószövetség: kezdetét vette az új és örök szövetség.
Jézus a teljesség elérésére buzdította követőit. Aki a kegyelem állapotában hal meg, teljes pályát
futott be, akárhány évet élt. Teljes életnek érezzük, amit eddig sikerült megélnünk? Vagyis ki
mernénk mondani a szót? Beteljesedett! Ezért kérjük a mindennapi megtérés és az állhatatosság
kegyelmét. A fiatalon révbe ért szentekről mind elmondhatjuk, hogy teljes életet éltek. Szent Imre,
Szent Margit, és Szent Erzsébet egyaránt. Nem életkoruk szerint, hanem amit Krisztusért, a
szegényekért, az egyházért tettek.
Beteljesedett! A Biblia mélyebb ismerete alapján ez a szó is azt tanúsítja, hogy Jézus a Krisztus.
Az Élő Ige végső megidézésével a világ végezetéig tartó keresztény misszió forrását találjuk meg
a keresztben, ahol Jézus utolsó szava elhangzik. Az Ige a megtestesülés titka által testté lett, a
kereszthalál pillanatában pedig a test visszalényegült Igévé, hogy a világ időbeli és térbeli végéig
új népe között maradjon.
Beteljesedett! Új nép születik tehát, új nemzedékek felé indul az Ige. A születendő keresztény nép
számára teljesedik be, válik igazzá a megváltás ígérete. Megvalósul az a nem evilágból való
ország, amelynek királya Pilátus előtt állt, és akinek királyságát a kereszt felirata hirdette. Ebben
az országban új ének hangzik föl: „Méltó a Bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom. Méltó vagy Uram, mert megöltek, és saját véreddel megváltottál Istennek, minden törzsből,
nyelvből, népből és nemzetből, és Istenünk királyságává és papjaivá tetted őket.” (Jel 5,12; 9-10)
Ez az új nép meg fogja érteni azt, amit a régi nép nem értett meg: ki volt, és miért lett az Isten
emberré. Énértem és teérted jött el, hogy életünk legyen és bőségben legyen! Ezért lehet ezt a
szót viszontválasz és viszontszeretet nélkül magára hagyni? Nem!
Uram, Jézus Krisztus! Arra kérlek, folytasd bennem is megváltásod szent művét. A szent titkokból
részesedve legyen az egész életünk neked szent, jó illatú, és értelmes áldozat a világ dicsőségéért!
Így lesz az egész teremtett világ élettel teli, örömteli. Mert volt, aki odaadta a váltságdíjat, a
fizetséget értem és teérted, a mi boldogulásunkért, mindannyiunkért. - Zoltán atya
Olvassátok csak el Szent Ágoston húsvéti homíliáját az allelujáról. Az igazi alleluját - körülbelül
ezt mondja ő - majd a paradicsomban énekeljük. Az lesz a beteljesedett szeretet allelujája. Az
alleluja, amit most éneklünk, a vágyódó szeretet, azaz a remény allelujája. (I. János Pál pápa)

Szent Cyprián írja: „…Amikor lenyugszik a nap és véget ér napunk, kell, hogy újra imádkozzunk,

és kérjük, hogy ismét felkeljen fölöttünk a fény, és kérjük azt is, hogy Krisztus eljövetele az örök
élet kegyelmét hozza meg nekünk…”

Nagyhét - Szent Háromnap - Húsvét templomunkban
- ÁPRILIS 10-11-12. :
NAGYHÉTFŐ - NAGYKEDD – NAGYSZERDA
ESTE 18 ÓRAKOR ORGONÁS SZENTMISE

A S ZE NT HÁROM N AP LI TURG IÁJ A
- ÁPRILIS 13., csütörtök: N A G Y C S Ü T Ö R T Ö K
1 8 . 0 0 : AZ U T O L S Ó V AC S O R A S Z E N T M I S É J E
20:00-23:00-ig: VIRRASZTÁS, benne 21.00 - 22.00 óráig közös SZENTÓRA!
- ÁP R I L I S 1 4 . , p é n t e k : N AG Y P É N T E K
8.00: ZSOLOZSMA
15.00: K E R E S Z T Ú T
18.00: AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK SZERTARTÁSA
Kereszthódolat, passió és szentáldozás
- ÁP R I L I S 1 5 . , s z o m b a t : N AG Y S Z O M B AT
8.00: ZSOLOZSMA
8:30-14:30-ig: SZENTSÍRLÁTOGATÁS

U r u n k f e lt á m a d á s á n a k é j s z a k á j a a s ö t é t e d é s u tá n
2 0 . 0 0 : H Ú S V É TI V I G Í LI A: f e l t á m a d á s i s ze r t a r t á s , tűzszentelés, felnőtt keresztelés,
szentmise és feltámadási körmenet (vége kb. 22:45-kor)
- ÁPRILIS 16., HÚSVÉTVASÁRNAP
8:00 Húsvéti ételszentelés a templomban
9:00 orgonás ünnepi szentmise, a mise után a gyerekeknek tojáskereséssel a
templomkertben!
11:00 és este 18:00 orgonás szentmise
- ÁPRILIS 17., hétfő: HÚSVÉTHÉTFŐ
9:00: ORGONÁS SZENTMISE - Húsvéthétfőn csak egy ünnepi szentmise lesz templomunkban,
reggel 9 órakor, az asszonyok, lányok szenteltvízzel való meglocsolásával…
- ÁPEILIS 18., kedd: húsvét nyolcadában
18:00, igeliturgia a húsvétkor átváltoztatott szentostyákkal
- ÁPRILIS 19., szerda: húsvét nyolcadában
17:00, csendes szentmise
Április 20., csütörtöktől visszaáll a szokásos rend!

Gyónási lehetőségek Húsvétra
április 9., virágvasárnap
A 9 órai mise előtt és alatt nem lesz gyóntatás – a 11 órai mise alatt Urbanek Rudolf atya gyóntat.
17:30-18:00-ig Horváth Zoltán atya gyóntat.
április 10-11-12., nagyhétfő, nagykedd, nagyszerda:
Az esti szentmise előtt 17:15-17:50-ig
április 13., nagycsütörtök
Az esti virrasztás alatt 20:00-20:45-ig és 22:00-22:45-ig.
április 14., nagypéntek
8:30-9:45-ig és a keresztút után, 15:45-17:00-ig
április 15., nagyszombat
8:30-11:30-ig, illetve amíg van szentgyónó.
április 16., Húsvétvasárnap
A szentmisék előtt lesz lehetőség gyónni, de csak egy-két személynek.

2020-ban Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
lesz Budapesten
Talán többen hallottátok már, hogy 2020-ban
Magyarország
rendezi
a
következő
Eucharisztikus
Világtalálkozót.
Ennek
apropóján Bíboros atya felkérte az EsztergomBudapesti Főegyházmegye plébániáit, hogy a
lelki és technikai előkészítéséhez küldjön
összekötőket. Március 18-án volt az első
képzés. Plébániánkat Kovács-Mihócza Orsi,
Gáspár Gabus és Mátyus Norbert képviselte.
Erről szeretnénk beszámolni nektek.
A kongresszus alapvető célja, hogy elmélyítse
és tudatosítsa a katolikus hívekben, hogy az
egyház életének forrása és csúcsa az
Eucharisztia.
Nagyon gazdag lelki napon vehettünk részt. A
délelőtt folyamán Fábry Kornél atya, a
kongresszus koordinátora tartott egy rövid
történeti áttekintést. Magyarországon eddig
egyszer, 1938-ban volt ilyen méretű találkozó.
Megtudtuk, sőt, korabeli felvételeken láttuk,
hogy a Hősök terén a záró szentmisén a tömeg
ellepte az egész teret és a műjégpálya
területét. Annyi atya koncelebrált, hogy a
Vajdahunyad vára sekrestyévé lépett elő.
Szintén a Hősök terén rendeztek egy
szentségimádást, ahol 150 ezer férfi vett részt.
Ez számomra nagyon megrendítő. A
történelmi képsor után Kornél atya saját
tanúságtételét hallhattuk arról, hogy neki miért
fontos az Oltáriszentség.
Ezt követően Versegi Beáta szerzetesnő
tanítását
hallhattuk
az
eucharisztikus
mozgalom lényegéről. Beáta nővér az
Örökimádás templomban szolgál, szívügye az
Oltáriszentség tisztelete és a csendes
szentségimádás fontosságának terjesztése.
Arra
biztatott
minket,
hogy
merjük
meghallgatni, mit mond nekünk az Úr. Jézus az
élő Isten fia, s ha élő, akkor van mondanivalója
ma is a számunkra. Küldetésünk Róla szóljon,
Őáltala, Ővele, és Őbenne! Beáta nővér
személye és előadása is nagyon magával
ragadó volt, így a meghívás, amit felénk
közvetített, mármint, hogy „időzzünk az Úrral”,
utat talált szíveinkhez.
A délelőtti előadásokat követően fél óra
Szentségimádásban
máris
párbeszédbe
elegyedhettünk az Úrral a tanult módon.
Közös
ebéd
után
kis
csoportokban
beszélgettünk a hallottakról, és megosztottuk

egymással saját tapasztalatainkat. Az én
kiscsoportomban
elhangzottakból
három
dolgot emelnék ki.

Egyik csoporttag megkérdezte, hogyan
vihetnénk ki a kongresszus eseményeit és
lelkiségét az idős emberekhez, azokhoz, akik
személyesen nem tudnak jelen lenni. Nyilván a
technika segítségével bekapcsolódhatnak
majd, de addig is egy más valaki beszámolt
egy náluk élő gyakorlatról, miszerint az
idősotthonokban
is
tartanak
csendes
szentségimádást,
amire
ott
helyben
összehívják a lakókat. S ezzel kifejezzük azt is,
hogy szükség van rájuk.
Más valaki felvetette, hogy meg kell
vizsgálnunk az Oltáriszentséghez való
viszonyunkat.
Harmadik gondolatként, ha megtérésre akarjuk
hívni az embereket, akkor ahhoz először
nekünk magunknak kell változni és megtérni.
Én magam örömmel számoltam be arról, hogy
nálunk
van
lehetőség
csendes
Szentségimádásra, s már kezdjük is látni az
életkezdeményeket, ami ennek nyomán fakad.
Így most is biztatlak benneteket: gyertek be
akár elköteleződve egy órára, akár rövidebb
időre péntekenként az Úrhoz, aki minden
áldozatunkért és küzdelmünkért önmagával
ajándékoz meg minket!
Látogassátok meg a kongresszus hivatalos
honlapját:
http://iec2020.hu/.
Itt fontos információkkal gazdagodhattok, és
saját ötletekkel, felajánlásokkal is segíthetitek
a szervezők munkáját.
Gáspár Gabus

Tíz éves a Szent Márk imaközösség
A Szent Márk imaközösség 2007-ben alakult
meg
plébániánkon
a
Városmisszió
gyümölcseként. Ezt a kerek évfordulót
rendhagyó lelki nappal ünnepeltük meg február
18-án.
Nevünket az első találkozónk napján kaptuk,
ami éppen Szent Márk ünnepére esett, s akkor
nagyon megszólított bennünket az aznapi
evangélium, Szent Márk könyvének utolsó
szakasza.
Tíz
éve
minden
szerdán
összegyűlünk Jézus nevében, és az
Oltáriszentség előtt együtt imádkozunk az
általunk hordozott szándékokért. Nyitott
szemmel, nyitott szívvel járunk, s a mindennapi
életünkben, családunkban, munkánkban,
közösségeinkben vagy akár az utcán látott,
tapasztalt, megélt örömteli vagy éppen nehéz
helyzeteket az Úr elé hozzuk. Hálát adunk és
közbenjárunk
papjainkért,
hivatásokért,
családjainkért,
ismerősökért
és
ismeretlenekért. Hiszünk az ima és a dicsőítés
erejében; a karizmatikus lelkiség igen közel áll
hozzánk. Minden hónap első szerdáján nyitott
imaestet tartunk, ahova mindenkit szeretettel
várunk,
aki
vágyik arra, hogy
együtt dicsőítsük
Istent, és szeretné, hogy érte,
szándékaiért
közbenjárjunk.
Februári lelkinapunk két részből állt. Délelőtt
szűk körben felelevenítettük a közösségben
megélt
örömeinket,
megerősítettük
elköteleződésünket. Majd Mohos Gábor atya
beszélt nekünk a Szentlélek ajándékairól,
arról, hogy a karizmák nagyon sokfélék, s a
Lélek nem aszerint ajándékoz meg bennünket,
hogy mennyire vagyunk ezekre méltók,
mennyire imádkozunk jól vagy sokat, hanem
aszerint, hogyan tudjuk azokat a közösség

javára használni. Így az sem lehet hitünk
mércéje, milyen karizmákat kaptunk meg. A
délutáni programokra mindazokat meghívtuk,
akik akár csak egyszer is megfordultak
közöttünk. Mivel mindnyájunk számára fontos,
hogy hitünket folyamatosan tápláljuk és
megerősítő látnunk, hogy egyes helyzetekben
imá-ink meghallgatásra találtak, a találkozót
ima-meghallgatások megosztásával kezdtük.
Megható
volt
hallgatni
Zoltán
atya
tanúságtételét, és a többiekét, akik arról
meséltek, milyen sok erőt adott számukra az
imaháttér
betegségben,
gyógyulásban,
gyermekvárásban, döntéseikben vagy abban,
ahogyan megérezték a Mennyei Atya
szeretetét. Monostori Laci atya néhány történet
példáján is abban erősített meg minket,
mennyire fontos, hogy hitünket megvalljuk
mások előtt, és tanúságot tegyünk arról,
ahogyan Jézus jelen van az életünkben.
Ezt követte az „emeleti teremben” a dicsőítő
szentségimádás, melyben két vendégénekes,
Vitti és Franciska emeltek minket zenéjükkel
még közelebb Jézushoz. S a közbenjárás sem
hagyományos módon történt, nemcsak a
közösség tagjai jártak közben a többiekért,
hanem
mindenki
mindenkiért:
páran
letérdeltek, a közelükben állók köréjük gyűltek,
és ahogy a Lélek vezetett, olyanokhoz is
odaléptünk, akik állva, ülve csukott szemmel
imádkoztak. Mindezt folyamatos mozgásban,
mint a szélben hajladozó búzamező. A
szentmise zárta lelki napunkat, melyben az
oltárt körülállva, kézen fogva imádkozhattuk
együtt a Miatyánkot.
Istené a dicsőség mindazért, amit e tíz év alatt
végzett közöttünk és általunk, és hálásak
vagyunk, hogy ebben az eszközei lehettünk.
Hisszük, hogy ő hívott össze minket, s a
jövőben is az ő szándékát keresve, még
nagyobb
alázattal
szeretnénk
folytatni
szolgálatunkat.
Mátyus Edina

Henry Boulad atya imája - Uram, bocsásd meg, hogy konokul ellenálltam, elzárkóztam
Szentlelked elől, süket maradtam szerető felszólításodra, hagytam megkérgesedni lelkemet. Sok
drága időt tékozoltam el, számtalan lehetőséget elmulasztottam. Nem engedtem magamat általad
megragadni, hogy ezáltal növekedjem. Végül leteszem eléd szabadságomat. Te tudod, hogy
számomra ez a legnagyobb jó. Neked akarom most ajándékozni szabadságomat, mert
felismertem, hogy csak a lemondásban, a tökéletes átadásban virágzik igazi szabadság bennem.
Uram, segíts, hogy elfeledjem és megtagadjam önmagamat. Átadom az életemet. Legyen meg a
Te akaratod! Töltsön be a Te Lelked! Ámen.

Miért barnás sárga az idei húsvéti gyertyánk?
A húsvéti feltámadási szertartás a sötétség
beállta után kezdődik a tűzszentelés
szertartásával a templom előtti téren. Erről az
új tűzről gyújtják meg a húsvéti gyertyát,
amelyik 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 térnek és időnek keretei közé támadt
föl, hanem az örökkévalóságba lépett át, mégis
az Egyház szeretné a föltámadás pillanatát
átélni, ez történik akkor, amikor a gyertya
élettelen testét megeleveníti az új tűz.
Szimbolikusan ez a föltámadás pillanata.
Ekkor a pap elindul a fénnyel a sötét
templomba, s három lépésben szétosztja
Krisztus világosságát a híveknek, akik a
húsvéti
gyertyáról
meggyújtják
saját
gyertyáikat. Ezután hangzik föl az Egyház
leggyönyörűbb éneke, az Exultet, a Húsvéti
Örömének, amiről Mozart állítólag azt mondta,
hogy minden művét odaadná cserébe, ha ő
írhatta volna ezt a dallamot. Az Exultet a szent
éjszaka meghirdetését mondja el. A hosszú,
ősrégi szöveg közepén ez az ének hangzik el:
Ez éjszakáért fogadd el tehát, mennyei Szent
Atyánk, a dicséret esti áldozatát tőlünk:
a méhek viaszából készült gyertyát
a néked szolgáló papság által ünneplő szent
Egyházad nyújtja néked.
Már tudjuk, mit hirdet ez a gyertyaszál
nékünk, mely az égi tűzről Isten dicséretére
gyulladt lángra.
És bármily sokfelé osztottuk szét lángját, e
megosztásból semmi kár nem érte.
Mert olvadó viasz táplálja szüntelen, amit e
gyertyához a szorgalmas méhek készítettek.
Nos, miért barnás sárga a húsvéti
gyertyánk? A fehér gyertya műgyertya, ma
már nem is viasz, hanem paraffin. A
mindennapi
szentmiséken
a
fehér
paraffingyertyákat használjuk, ez olcsóbb,
egyszerűbb, de mégis természetes. Sok
templomban elektromos műgyertya is van (ami
nem szabályos). És sok templomban nem is
gyertya van, hanem olajmécses. De egy
olajmécses mellett igen furcsa lenne
napfényben az éjszakáról és a méhviaszról
énekelni az ősrégi szöveget. Ősrégi, mert

régen történt a feltámadás, a 2000 évvel
ezelőtti eseményre emlékszünk…
A méhviasz természetes anyag.
A méhviasz egy természetes viasz, melyet a
fiatal dolgozó méhek állítanak elő apró pelyhek
formájában.

A méhviasz kellemes illatú.
A párolgás során kellemes méz illatot áraszt,
ezzel tisztítva a levegőt. Antibakteriális
hatásának köszönhetően a felső légúti
problémákkal küszködőknek is ajánljuk.
A méhviasz lángjának színe melegebb.
A méhviasz gyertya lángjának melegebb,
sárgább színe van, mint a paraffintartalmú
gyertyáknak. Varázslatos fénye melegséget és
bensőséges hangulatot visz otthonunkba.
A méhviasz nem tartalmaz rákkeltő anyagokat.
Természetes alapanyagból készül, oldószer és
más adalékanyag hozzáadása nélkül. Ezáltal
az égés során nem kerül toxikus anyag a
levegőbe.
A méhviasz hosszabb ideig ég.
Az égés időtartalma lényegesen hosszabb a
paraffin tartalmú gyertyákénál.
A méhviasz környezetbarát
A méhviasz gyertya égés közben nem füstöl,
nincs káros anyag kibocsátása.
A méhviasz színe: a méhviasz-gyertya színét
a méhviasz begyűjtésének időpontja is
befolyásolhatja, ezért a gyertyák színe változó,
néha sárgás, néha barnás színűek.
Azért ilyen, mert nagyböjtben a lengyelországi
kegyhelyen jártunk, Czestochowában, a
Fekete Madonnánál, és ott csak méhviasz
gyertyákat árultak, megtetszett, és hoztunk
egyet.
Zoltán atya

Az eltakart és leleplezett feszület
Régi hagyomány a kereszt lila vagy fekete lepellel való letakarása. Ennek oka, hogy a keresztek
és a szobrok az első ezer esztendőben nem az önmagát feláldozó, szenvedő Jézust ábrázolták,
hanem a dicsőséges, királyi Krisztust. A keleti egyházaknál ma is ez az általános krisztusábrázolás.
Jézus a kereszten is győz. A mennyei királyságot koronával, palásttal fejezték ki, de szokás volt a
keresztek közepére helyezett drágakő is. Ezen a vasárnapon a dicsőség jelképeit letakarták. Innen
ered a fekete vasárnap elnevezés. az 1200-as évektől kezdődően nyugaton a szenvedő, vérrel
verejtékező, fájdalmas krisztusábrázolás lett a gyakoribb.

Liturgikus hagyomány szerint a templom feszületeit és a főoltár képét, föltámadásig régen fekete,
1965 óta inkább lila, a nagyhéten pedig fehér lepellel takarják le. A középkorban erre a böjti lepelre
ráfestették Jézus életének vagy szenvedésének egy-egy állomását, s így az a nép számára
egyúttal biblia pauperumként szolgált. Magyarországon a böjti lepel a mennyezetről, atriumphus
gerendájáról csüngött le, s eltakarta az egész szentélyt. Katolikus családoknál sok helyen ma is
szokás fekete drapériát borítani a szentképekre.
A kereszten az ártatlan. A kereszt tövében pedig bűnösök és bűnbánók. - A Golgota a
kiengesztelődés helye, a perlekedő szó elnémul. Terhekkel, gyógyításra váró terhekkel állsz ott
Krisztus előtt. A megbocsátás, a megtérés, a Krisztushoz fordulás napja ez, mert Ő meghalt érted.
- A szeretet azonosulni akar. Kérd a látást, hogy a napi haláleseményekben és a golgotai
kivégzésben felismerd az Ő halálát!
A nagypénteki szertartásban a ministránsok ünnepélyesen behozzák az leleplezett keresztet, amit
a pap három lépésben leleplez és a nép elé tár. Leveszi a miseruháját, a cipőjét, és
magánemberként a Szentkereszt elé járul, hódolva a megváltás eszköze előtt, utána a nép is a
Kereszt elé járul, megcsókolva Krisztus keresztjét. Sokaknak fönntartása van ezzel a
megdöbbentően szép szertartással kapcsolatban, mintha mi imádnánk a keresztet, mert
megcsókoljuk azt. Gondoljuk meg, hogy amikor a fronton nagyapáink elővették nagyanyánk képét,
és megcsókolták azt, akkor nem egy darab papírt puszilgattak, hanem a képen keresztül a
szeretteikkel próbáltak kapcsolatot találni, emlékezni. Így vagyunk mi is a kereszthódolattal, egy
évben egyszer ünnepélyesen megcsókolhatjuk Krisztus keresztjét, kifejezve a hódolatunkat és
szeretetünket Megváltónk előtt. Ugye te is eljössz erre a megható, és éltető nagypénteki
szertartásra?
Zoltán atya

Nagycsütörtök, lábmosás Atlantában
1987-89-ig két gyermekünkkel Atlantában (Georgia, USA) éltünk, férjem a CDC-ben kutatott.
Vasárnaponként sokszor vettünk részt szentmisén az Emory Egyetem kápolnájában, amelyet több
felekezet, köztük a katolikusok is megosztva, békében használtak. Felejthetetlen élmény volt
számunkra az a Nagycsütörtök, amikor a lábmosás szertartását a több sorban felsorakozott hívek úgy
végezték, hogy mindenki a mögötte álló, legtöbbször ismeretlen lábát mosta meg. Nem volt kötelező
beállni a sorba, de megérte legyőzni a félelmet, a tartózkodást, az aggódást a hogyantól, a lábszagtól,
a kényelmetlenségtől, minden olyan praktikumtól, melyet az ördög gördít a szívünkbe, hogy
megakadályozza, hogy teljes szívvel, alázattal és mosollyal forduljunk oda a másik emberhez.
Emlékeim szerint minden arcon komolyság, mégis mosoly látszott. Hiszen így valóban átélhettük, mit
tett Jézus tanítványaival, s velünk is naponta az Utolsó Vacsorán. Te beállnál a sorba?
Tüskés Tünde

Lábmosás templomunkban
Örök szokás volt, hogy a tanítványokat jelképezően a helybeli plébános 12 férfi lábát mosta meg
jelképként a templomban. Papi személy csak kipróbált férfi lehet egyházunkban. De a tanítványok
között kezdettől fogva ott voltak a kiváló asszonyok is: Magdolna, Talita, Priszcilla, stb. Plébániánknak
is vannak kiváló férfi és női tanítványai is egyben. Szentatyánk, Ferenc pápa a tanítványok között
éppúgy megmossa nők, mint férfiak lábát. Tavaly mi is hasonlóan döntöttünk, pontosabban nem férfit,
vagy nőt választunk, hanem a plébániai közösségeket kértük meg, jelöljenek ki tagjaik közül egy-egy
embert a lábmosás szertartására. Ő pedig lehet férfi, és nő egyaránt. - Jézus a tanítványai lábát mossa:
a plébános atya a plébánia egy-egy működő csoportja képviselőjének mossa meg a lábát
nagycsütörtök este. Minden plébániai csoport jelöl egy-egy embert, aki képviseli csoportját. Így lefedjük
az egész plébániai közösséget.
Közösség
Áldoztatók
Ministránsok
Rózsafüzér Társulat
Énekkar
Cursillo
Regnum
Nyugdíjasok
Egyháztanács
Hitoktatók
Felnőtt imacsoportok
Plébániai ifjúság
Hittanosok

Képviselő
Szuetta Ervin
Henter Márton
Mihályi Gyula
Gáspár Emese
Jankó Péter
Lovas Gergő
Naszvagyi Zsuzsa
Pétervári Erzsébet
Bartha Angéla
Dörgő Borbála
Faltus Kriszta
Végh Boglárka

Virrasztás nagycsütörtök este
Nagycsütörtök este nem zárjuk be a templomot. A szentmise befejezése az oltárfosztás. A magányban
várakozó, kiüresedett Jézust jelképezi az oltár lecsupaszítása: az oltárfosztás. Oltárfosztáskor a
keresztet, a gyertyákat, de az utolsó asztalterítőt is kiviszik a templomból, Krisztus elfogatását,
elhurcolását jelképezve. A templomot a húsvéti feltámadásig megfosztjuk minden díszétől. Nem szól
az orgona, nem szól a gitár és más hangszerek. Jézus minden emberi vigasztalástól távol,
tanítványaitól elhagyottan várakozik a fájdalmas csendben. A tanítványok egy órát sem tudtak Jézussal
virrasztani. Ennek emlékére virrasztunk, imádkozunk ezen az éjszakán. Mint a leölésre szánt bárány így némulunk el mi is. Jézus elbúcsúzik barátaitól, feltárja előttük a szenvedés és a szeretet
összefüggésének titkát. A nagycsütörtöki virrasztás azonban nem a szokásos monstranciás
szentségimádás. A célja az, hogy a városon kívül, magányosan virrasztó Jézus mellett maradjunk. Ő
kimondta az utolsó igent az Atya akaratára, vért verejtékezve az Olajfák hegyén. Mellette maradunk,
János evangéliumából, a búcsúbeszédből olvasunk fel, és habár éjfélig szabad a szentség mellett
imádkozni, 11 óráig maradunk. 20-21 óráig a regnumi fiatalok vezetik az imát. 21-22 óráig a hivatalos
szentóra következik, majd 22-23 óra között az ifjúsági énekkar vezeti az imát.

Ha nincs időd eljönni a nagyheti szertartásokra…
Szeretném megosztani veletek, hogyan szoktam "mini keresztutat" imádkozni rövid elmélkedéssel,
úgy gondolva Jézusra, mint jó barátra, akit személyesen ismerek, es tudom, hogy értem/értünk
végigcsinálta. - Murányi Nikolett
Miatyánk
2 Üdvözlégy az 1. fájdalmas titokkal:
Aki érettünk vérrel verejtékezett.
Átélte a halálfélelmet értem, helyettem és velem.
2 Üdvözlégy az 2. fájdalmas titokkal:
Akit érettünk megostoroztak.
Csendben tűrte, hogy arcul köpjék, ütlegeljék.
2 Üdvözlégy az 3. fájdalmas titokkal:
Akit érettünk tövissel megkoronáztak.
Szó nélkül hagyta, hogy kicsúfolják, kinevessék.
2 Üdvözlégy az 4. fájdalmas titokkal:
Aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
Végkimerülésig, sebekkel borítva ment és
édesanyja tekintetével találkozott a tömegben.
2 Üdvözlégy az 5. fájdalmas titokkal:
Akit érettünk keresztre feszítettek.
Hagyta, hogy tönkretegyék, megöljék, nem panaszkodott, végigcsinálta.
Dicsőség... Ó Jézusom, bocsásd meg...

"Boldogok, akiket meghív asztalához"
Idén húsvétkor lesz öt éve annak, hogy az akkori katekumenek, hittanulók, felnőttként elsőáldozók
lettünk. Akkor talán azt hittük, hogy ez egy megérkezés. Bizonyos értelemben persze az is, de még
csak a kiindulási ponthoz érkeztünk meg. Az út csak ekkor kezdődött. Mindannyian reménységgel
és jó elhatározásokkal eltelve vágtunk neki új életünknek. Bizonyára mindannyian követtünk el
azóta kisebb-nagyobb hibákat, el-elbotlottunk, el is estünk. De tudjuk, kinek hittünk, hogy hová
tartunk, mi a célunk. Hogy ezt a meghívást kaptuk, az rendkívüli kegyelmi ajándék, és mégsem
kivételes: hiszen az út bárki számára nyitva áll, akár sosem járt még rajta, akár (sokadszorra is)
letért róla. Hálásan gondolok vissza az elmúlt évekre, és ezúton is köszönöm azoknak, akik
utamban felkaroltak, támogattak. Egyszer Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén hallottam egy
misén a következő gondolatot. A gyertyaszentelésre sokan otthonról hoztak gyertyát, míg mások a
templomban kaptak egyet-egyet, mint ahogy a hitet is van, aki otthonról hozza, van, aki csak
később kapja. A láng egyik gyertyán sem "magától" van, nem a saját "érdeme", de mindegyik képes
arra, hogy továbbadja. Néha kicsit ügyetlenül adjuk tovább a lángot, de végül mindenkihez eljut,
mert mindenki továbbad valakinek a sajátjából.
Márton Balázsné, Réka

Thomas Merton imája
Uram! Vedd életemet a kezedbe, és tedd vele azt, ami Neked tetszik. Ezentúl nem utasítom el
magamtól sem az örömöket, sem a nehézségeket, amiket beleszőttél életembe. Elég, ha azt
tudom, hogy minden dicsőségedre szolgál. Minden terved jó. Mert minden szeretet. Csak
önmagamtól szabadíts meg! Add, hogy hallgatagon, csöndesen belenyugodjak szent akaratodba.
Akkor majd fölgyullad szívemben örömöd fénye. Lángja a Te dicsőségedre lobbanjon. Csak ezért
éljek! És töltse be egészen életemet a szeretet egyetlen gondolatával és egyetlen kívánságával,
hogy szerethessek, nem az érdemért, nem is a tökéletesség, az erény szentségéért, hanem
egyedül Érted, Istenem! Ámen.

A baba-mama klub örömei
Nagy hála és öröm van a szívemben, ha a baba-mama klub elmúlt fél évére gondolok. Nem csak
azért, mert nő a létszámunk: ezen a tavaszon több új babával is gyarapszik kis csapatunk. És nem
is csak azért, mert öröm látni az újonnan érkező, hozzánk csatlakozó édesanyák lelkesedését.
Hanem azért is, mert kiváló beszélgetéseket tudhatunk magunk mögött! A téli szezonban például
két vendégünk is volt. Zoli atya a kereszteléssel kapcsolatos kérdéseinkre válaszolt, mesélt a
plébániai keresztelőkről, szokásokról, történeteket idézett fel papi gyakorlatából. Márciusban pedig
Pethő Orsolyát láttuk vendégül, aki pszichológusként a kolyokszerviz.hu és az anyaszerviz.hu
oldalakat írja. Orsi lazán, örömtelien mesélt munkájáról és azokról a tipikus nehézségekről,
amelyekkel szakemberként találkozik a családokban. Szavai sokunkban indítottak el további
gondolatokat. Igen sok megerősítést kaptunk tőle anyaságunkkal kapcsolatban. - Nagy örömmel
jelenthetem, hogy tagjaink között nem hívő édesanyák is vannak, tehát a baba-mama klub egy
igazi missziós terület! A nyitott szívű édesanyák köztünk nem csak az anyasággal kapcsolatos
kérdéseikre kaphatják meg a választ. Mi pedig, akik tagjai vagyunk az Egyháznak, igyekszünk
eléjük élni a példát, ami alapján feltehetik kérdéseiket. Nagy hála Sebestyén Enci folyamatos
tanúságtételeiért
Noellel
kapcsolatban.
Enci
szavai
mindenkit
megindítanak.
Kovács-Mihócza Orsi

Április 1-jén, szombat délután Böjte Csaba dévai ferences atya, Csaba testvér
tartott nagyböjti lelkigyakorlatot templomunkban. Előre készültünk. Átvittük a
plébánia székeket is, hogy legyen elég ülőhely.

Csaba testvér gondolataiból
A hit egy akarati cselekedet, tudatosan mellette döntök. Érzelmi indíttatásból persze, józan paraszti
eszemből indíttatva, de a hitem az, amellyel megfoghatom Isten kezét. Szabad vagyok, hogy én
hozzam meg ezt a döntést, én döntsem el, hogy igenis akarok hinni vagy nem. Ez egy hatalmas
erőket felszabadító döntés az emberben.
Akkor vagy igazán szabad, ha azt, amit vállaltál, meg tudod tenni, és a kudarcok, sérelmek után
sem a gyűlölet, a harag uralkodik a szívedben, hanem az újrakezdés lelkülete, a szeretet és a
jóság.
Ne féljünk, mert a félelem a gonosz lélektől van. A bizalom, a remény, a hit, az van Istentől. Isten
lelke a szeretet, a bizalom, a hit, a kibontakozás, a győzelem lelke.

Csillogó hangszikrák a páncélszekrényből
Nagy örömmel tudatjuk, hogy a templomban, a
vasárnapi, kilenc órai szentmisén szolgáló
gitáros énekkarnak ezentúl van hivatalos neve
is!
Hosszas pályázati idő, sok munka, több
újraszavazás, tépelődés, kombinálás után,
március közepén az énekkar megválasztotta a
megfelelő
nevet
és
logót
magának!
Nagy párbajok folytak a győzelemért, mivel a
sok találó és kreatív pályamű közül többszöri
szavazás után sem tudtunk mindenkinek
tetszőt választani, minden héten újabb és
újabb kombinációk születtek. Végül a
versenyben
maradt
két
pályamű;
a
Páncélszekrény és a Sicra közül kellett
választanunk. Az énekkar két párta szakadt,
az egyik fél mindenáron egy aprócska, csillogó
kincs akart lenni a védő és összetartó
Páncélszekrényen belül, a másik fél pedig
mindenképp Sicraként akart ragyogni.
A
végleges
döntés
azonban
közös
megegyezés alapján, teljes énekkari békében
történt. Tehát, hölgyeim és uraim, kisebbek és
nagyobbak…
Mostantól senkitől nem akarjuk hallani, hogy „a
gitárosok”, ugyanis ettől fogva mi vagyunk a
Sicra Ifjúsági Énekkar!!! 
Azonban ezzel, hogy nevet választottunk
magunknak, nagyszabású reform kezdődött
szerény kis közösségünkben! Énekeinkben,
mint
kísérőhangszer,
egyre
többször
hallhatunk oboát, furulyát/furulyákat, fuvolát és
dobszót; hétről hétre új, változatos (olykor
többszólamú) éneket éneklünk az Úrnak.

Folyamatosan bővülünk új tagokkal, új
énekhangokkal – sokszor már annyian
vagyunk a misén, hogy ki sem tudunk állni
mindannyian -, többen közülünk elkezdtek
gitározni is. De mindez nem azt jelenti, hogy
most így pont elegen vagyunk… (Sosem
leszünk túl sokan ahhoz, hogy már ne tudjunk
az Úrnak énekelni.)
Tehát aki érez magában elhivatottságot arra,
hogy velünk együtt énekeljen Istennek, azt
semmi nem gátolhatja meg abban, hogy
csatlakozzon hozzánk!
Hétfőn, fél héttől nyolcig szoktunk próbálni a
plébánia hittantermében (első hétfőnként
pedig a plébánia alsó nagytermében), a próbák
teljesen nyitottak, közvetlenek és többnyire
kötetlenek. Ilyenkor egyaránt szentelünk időt
az imára, az elmélyült beszélgetésre Istennel,
mint a barátainkra, a nevetésre, jókedvre, egy
kis falatozásra, teázásra – együttlétre, mindezt
természetesen a zene és az ének keretein
belül.
Szóval, akinek van kedve és ideje engedi,
mindenképpen kukkantson be hozzánk, akár
csak egy-egy alkalommal, vagy ha a próbákra
nem is tud jönni, vasárnap reggelenként a
templomban ettől függetlenül nagyon szívesen
várjuk fél kilenckor a szószék előtt.
Szeretettel várja az új tagokat a Sicra Ifjúsági
Énekkar:
Emese, Kriszta, Kata, Ami, Bogi, Dorci, Dorka,
Gyöngyös, Ágó, Anikó, Cindy, Janka, Kíra,
Katica, Ági, Eszter…

Húsvéti locsolkodás nálunk
Nálunk a locsolkodás hagyományosan vízzel
történik. A fiúk korán reggel felkelnek, és szó
szerint kiöntenek minket az ágyból. Tavaly
kifejezetten rosszul jártunk, mert húsvét
hétfőjét vidéken töltöttük. Ott a kútból frissel
felhúzott vizet kaptuk reggel a nyakunkba,
legédesebb álmunk közepén. Viszont itt még
nincs vége a mulatságnak, mert napközben is
többször kapunk innen-onnan egy kis frissítő
vizet, amikor nem számítunk rá. A fiuk
nevetnek,
mi
bosszankodunk,
viszont
kényszeredett mosollyal fogadjuk.

Ezt a szokást nem csak a családunknak tartják
fenn a „fiaink”. Ahova locsolni mennek, oda
szódásszifont visznek. Van olyan családtag,
aki már fürdőruhában várja a locsolókat, hiszen
tudja, ezt nem lehet elkerülni. Egy
megnyugvásunk van csak. Egy Szabolcs
Szatmár Bereg megyei szokás szerint kedden
visszalocsolás van. Ezért minden csepp vizet
megjegyzünk, és kedden visszaadjuk a
srácoknak. Ők se hervadjanak.
Végh Gabriella

Krisztus feltámadása adjon minden hívőnek lelki megújulást, újult erőt!

Programjaink a közeljövőben
Plébániai nap, zarándoklat Márianosztrára
Márianosztra, nem a szokásos módon.
Ha május 1., akkor zarándoklat Márianosztrára! Május 1-jén, hétfőn minden zárva, de szívünk
nyitva. Gyere velünk! Közös plébániai napot szervezünk Márianosztrán, a kegyhelyen! Minden
korosztálynak! Vonatindulás Rákospalota-Újpest vasútállomásról 8:53-kor. Szobról 10:13-kor indul
autóbusz Márianosztrára, és 10:15-kor a kisvonat!
Ima, litánia a kegytemplomban. Majd mindössze 2 km imádságos séta a Kálváriahegyre. (A fájós
lábúakat felvisszük autóval.) Itt lesz szentmise, a gyerekeknek játékok, vetélkedők. És lesz
bográcsozás. Finom ételt főz Pozsgay Gyuri. Ha hoztok süteményt, lesz finom süti is. A Kálvária
kápolna a falu fölött van, szép kilátással, padokkal, nagy térrel! Persze a tervezett programban sok
függ az időjárástól…
Visszafelé: kisvonat 17:05-kor indul, az autóbusz 17:30-kor. A vonat 18:01-kor indul Szobról és
19:03-kor érkezik Újpestre!
Költségek: Vonat 1120 Ft a teljes jegy egy irányba, az 50% oda vissza ennyi. Az autóbusz jelképes
250 Ft a teljes jegy egy irányba, fél áron oda-vissza ennyi. A kisvonat drágább: egy útra a teljes ár
700 Ft, diák 600 Ft, gyerek és nyugdíjas 500 Ft, oda-vissza a duplája.
Lehet persze autóval is jönni, de az nem olyan jó közös együttlét….
Jelentkezés a plébánia e-mailjén: iroda@egekkiralyneja.hu, illetve a hamarosan megnyíló
levelezőlistás felületen!
Május elsején templomunkban nem lesz szentmise, sem igeliturgia. Kihelyezett nap Márianosztrán!

Húsvéti felnőtt és iskolás gyerek keresztelés
Az idén Húsvétkor, a szombat éjjeli vigília szentmisében egy felnőttet keresztelünk meg, Csizmadia
Tímeát, aki 30 évesen vállalkozik a katolikus életmódra, és Kállai Virág 13 éves hittanos tanuló
kislányt. Imádkozzunk értük, és fogadjuk őket nagy szeretettel közösségeinkbe!

Elsőgyónás, elsőáldozás
Ebben az évben 18 gyermek készül az elsőgyónásra, elsőáldozásra. Az elsőgyónásuk,
beöltözésük, fogadalomtételük április 23-án, fehérvasárnap lesz a 9 órai szentmisében. Az
elsőáldozás időpontja pedig május 28., vasárnap, szintén a 9 órai szentmisében!

Tarts velünk a plébániai nagytáborba! Balatonakali, július 22-28.
Minden korosztálynak! Nagyszerű programok!

Építőipari Nívódíj
Az új plébániaépület a tavalyi évben Magyar Építőipari Nívódíjat kapott. Május 18-án, csütörtökön
11:30-kor emléktábla avató kis ünnepség lesz a plébánián, melyre szeretettel hívunk mindenkit!

Templomi WC-mosdó
A múlt évi húsvéti újságban hirdettük meg mosdó kialakítását a templomi előcsarnokból nyílóan.
Első lépésben pénz kellett szerezni hozzá. Azután kivitelezőt. De a munka megállt, mert 10 évvel
ezelőtt csak a térképekre került fel a szennyvízcsatorna, az aknákat „elfelejtették” kiépíteni. Ami a
telekhatárig ingyenes lenne. Talán Húsvét hetére elkészül végre valahára, fél év csúszással.

Szent Bonaventura mondja: „Az öröm bennünk olyan belső fény, amely az isteni fényről
gyullad meg.” Ez az út mindenki számára nyitva áll. A húsvéti jelek mindenkit elvezethetnek a
húsvéti hithez, ahhoz az Örömhöz, amelyet csak a Feltámadott Krisztus nyújthat.
Főplébániai Hírlevél - Az Újpesti Egek Királynéja Főplébánia időszaki lapja.
Megjelent 800 példányban. Szerkesztette: Horváth Zoltán plébános. Nyelvi lektor: Tyukász Toma.
A következő lapszám a nyár elején jelenik meg. – www.egekkiralyneja.hu

