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A Szent Háromnap (Triduum sacrum)
A Szent Háromnap során, nagycsütörtökön, nagypénteken és nagyszombaton,
majd húsvétkor életünk alaptörvénye
válik nyilvánvalóvá. Az egész egyházi év
legfontosabb napjai ezek. Ünnepeljünk
tudatosan, szánjunk rá időt, de ne csak
a liturgiára, hanem személyes elmélyedésre is. Elmélkedjünk a liturgia szimbólumairól, így a kenyérről, a kehelyről,
a lábmosásról, a keresztről és a sírról,
melyek mind életünk és egyben megváltásunk jelképei. Ha Jézussal együtt
járjuk az utat ezeken a napokon, egyben
emberré válásunk útját is járjuk. Ez az
út négy lépésben valósul meg: elfogadás (nagycsütörtök), elengedés (nagypéntek), eggyé válás (nagyszombat) és
újjászületés (húsvét).
Nagycsütörtök, amikor az Oltáriszentség megalapítását ünnepeljük, az
elfogadásról szól. Az Oltáriszentségben
Krisztus rendkívüli intenzitással fogad
el bennünket. Ugyanabból a kenyérből
eszem, ugyanabból a kehelyből iszom, így
egy leszek Vele. A kenyérben és a borban
Krisztus önmagát adja. Ahogy a kenyér
eggyé válik azzal, aki megeszi, és a bor
teljesen átjárja az ivót, úgy lesz Krisztus
egy velünk az Eucharisztiában. Nagycsütörtökön még egy külön rítusban, a
lábmosásban is megjelenítjük mindazt,
ami az Eucharisztiában történik. A halálban Jézus a lábunkig lehajol, le egészen a porba. A halálban rabszolgaként
megmossa a lábunkat, lemossa rólunk a
szennyet. Most már teljesen tiszták vagyunk, most már közösségben vagyunk
Vele. Krisztus bűneinkkel együtt fogad el
minket, lemossa bűneinket, és egészen
egyek leszünk Vele. Nagycsütörtökön
az Egyház arra hív bennünket, hogy
töltsük Jézussal virrasztva az éjszakát,
hogy hozzá hasonlóan mi is keresztülverekedjük magunkat félelmünkön az
Atya akaratának elfogadásáig.

Nagypéntek liturgiája igazi misztériumjáték. Nincs szentbeszéd, nincs értelmezés és magyarázat, hanem olyan
tömör rítusok végrehajtására kerül
sor, amelyek nem viselik el a bőbeszédű prédikációt. A pszichodráma mély
hallgatással kezdődik. A pap a földre
borul. Meg kell hajolnia a titok előtt.
Megváltásunk titkát csak döbbenten,
szótlan csodálkozással ünnepelhetjük.
Jézus passióját így szemlélhetjük: az Ő
megvetettsége és kigúnyolása, gyengesége és kudarca, elhagyatottsága és
kétségbeesése a mi sebünk is, egyben
olyan seb, amely által meggyógyulunk.
A szenvedéstörténet egyetlen gyógyulástörténet, belső sebeink gyógyulásának
a története. Ezért először könyörtelenül
feltárjuk őket, a saját sebeinket éppúgy,
mint világunk kórképét, amelyben az
egyik ember elárulja, a másikra hárítja a bűnt, amelyben az emberek kigúnyolják egymást, és végül kárörömmel
figyelik, ahogy a másik gyötrelmek között meghal. Krisztus ebbe a vészterhes

helyzetbe szállt alá, és megváltotta azt.
Sebeinket felvitte a keresztfára, és onnan
kivitte világunkból A kereszten Krisztus
minden szenvedés legyőzőjeként uralkodik. A könyörgésekben az Egyház az
egész világért imádkozik. A könyörgések után jön a hódolat a kereszt előtt.
Mindnyájan térdre borulunk a kereszt
előtt, és imádjuk. Ebben a mozdulatban
a megváltás a testünket is el akarja érni.
Egyenként mindenki letérdel a kereszt
előtt, és Isten irántunk való szeretete
jeleként megcsókolja.
Nagyszombat liturgiája azt várja tőlünk, hogy egy egész napon át szembenézzünk a halott, sírban fekvő Krisztussal. Arra szólít fel, hogy ereszkedjünk
le saját sírunkba, saját mélységünkbe,
és ott váljunk eggyé létünk alapjával,
életünk gyökereivel. Krisztus nemcsak
a mi halálunkat halta, hanem három
napon át halott is volt. Többé már semmit nem tehetett vagy érzett, élettelen
volt, elvágva minden kapcsolattól A
nagyszombat üzenete, hogy Krisztus a
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magányunkba, ridegségünkbe, merevségünkbe hatolt be, és ahol máskor a
halál uralkodik, ott most az Ő szeretete
él. Vele együtt még saját sírunkba, a saját tudatalattinkba is leszállhatunk, de
csak addig, amíg kapcsolatban vagyunk
Krisztussal. Figyeljük tehát a bennünk
felmerülő félelmeket Ha nagyon erős a
félelem, nem szabad továbbhatolnunk
a tudatalattiba. Akkor nézzünk inkább
Krisztusra, hiszen szükségünk van világosságára, hogy megvilágítsa sötét-

ségünket. Kérdezzük meg magunktól,
milyen sebeket hordozunk, amelyeket
nem hagyunk begyógyulni: csalódások,
nevetségessé válás, kudarcok, mások
bántásai, szorongások. Hol mutatkozik düh és harag, hol támad bennem
agresszió.
A nagyszombat arra szólít fel bennünket, hogy tegyük szabaddá sebünket, és hozzuk napfényre fogadalmainkat, tárjuk fel mindazt a pótkielégítést,
biztosítékot és önvigasztalást szolgáló
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eszközt, melyet a bántások ellensúlyozására alakítottunk ki, a keserűséget és
gyűlölködést, melyet mindmáig őrzünk.
Tegyük be mindezt a sírba, és hagyjuk,
hogy ott begyógyítsa Krisztus, aki a halálból való feltámadásában a legfájdalmasabb és legmélyebb sebből gyógyult
ki, és bennünket is meg tud gyógyítani.
(Részletek Anselm Grün OSB –
Michael Reepen OSB:
Gyógyító egyházi év című írásából)

A megbocsátás és a bocsánatkérés útja
A szentírás nagy hangsúlyt fektet arra,
hogy bocsássunk meg embertársainknak, ahogyan Isten is megbocsát nekünk. A megbocsátásnak nagyon sok
pozitív hatása van az életünkre, a fizikai és pszichés egészségünkre egyaránt.
Amikor úgy döntünk, hogy lemondunk
a haragról, a bosszúvágyról, a sértettségről és a negatív érzésekről, amit az iránt
táplálunk, aki megbántott bennünket,
az már megbocsátás. A haragról való
lemondás mindenképpen része kell,
hogy legyen a megbocsátási folyamatnak. Ugyanakkor a kibékülés, illetve
a bizalom helyreállítása nem mindig
jár együtt a megbocsátással. Ez utóbbi
hosszú folyamat lehet, és a másik félen
is múlik, hogy mennyire engedjük őt
vissza az életünkbe.
A megbocsátás lépései
Első lépés – szembenézés. Nagyon fontos, hogy szembenézzünk azzal, hogy
megbántottak minket. Keresztény emberek között olykor előfordul, hogy úgy
érezzük, nem szabad megsértődnünk,
megbántódnunk, vagy haragudnunk
senkire. Úgy gondoljuk, ez nem méltó
egy hívő emberhez. Fontos azonban beismernünk, fájdalmat okozott nekünk
az, ami történt. Érdemes szembenézni
ezzel az érzéssel. Lényeges az is, hogy
ne maradjunk meg ebben az állapotban.
Sokat segíthet, ha megengedjük magunknak átélni ezeket az érzéseket. Segíthet az is, ha megoszthatjuk valakivel.
Második lépés – empátia. Ezután ér-

demes belegondolni magunkat az elkövető helyzetébe. Vajon miért tette azt,
amit tett? Lehet, hogy mi is hibásak
vagyunk abban, ami történt? Ennek a
lépcsőfoknak lényege az, hogy megértsük az elkövető indítékait, motivációját.
Ez segíthet abban, hogy a másikban is
felismerjük a jót, illetve azt, hogy ő is
egy szerethető ember.
Harmadik lépés – döntés. El kell döntenünk, hogy megbocsátunk a másiknak, és elengedjük ezt a haragot, ami
a szívünkben van iránta. Fontos, hogy
elköteleződjünk a döntésünk mellett, és
elengedjük rossz érzéseinket, a bosszúvágyat az iránt, aki megbántott bennünket. Sokat segíthet, ha végiggondoljuk,
hogy amikor mi hibáztunk, nekünk
is megbocsátottak. Hívőként érdemes
szem előtt tartanunk, hogy Isten mennyi
mindent megbocsátott nekünk. Ilyenkor teljesen természetes, és nem szabad
megijedni attól, hogy kavarognak még
az érzések, ezek kezelésében megoldás
az is, ha beszélünk erről valakivel, aki
imádkozik velem. Saját magunknak ártunk a legtöbbet azzal, ha őrizgetjük a
haragunkat, ami belülről felőröl minket.
Negyedik lépés – kitartás. Kitartás
amellett a döntés mellett, hogy megbocsátunk. Ez a legnehezebb dolog, mert
hiába történt meg a döntés, jöhetnek
olyan események, amelyek megkérdőjelezik az elhatározásunkat. Például az az
ember, akinek megbocsátottunk, újra elkövet ellenünk valamit, vagy a hullámzó
érzelmeink alapján nem érezzük még azt,
hogy valóban megbocsátottunk. Ilyenkor

érdemes újra és újra végigmenni ezeken a
lépcsőfokokon. Tanácsos végiggondolni
a szívünkkel, de az eszünkkel is, hogy
mi mellett döntöttünk, mi a jó nekünk,
és mi a mi utunk. Egészen addig, amíg
tényleg eljutunk oda, hogy valóban el
tudjuk engedni a sérelmet.
A bocsánatkérés útja
Akkor kérünk bocsánatot, amikor észrevesszük, hogy mi hibáztunk. Gyakran
előfordul az is, hogy felmentéseket keresünk a magunk számára. Mentségeket
gyűjtünk, „mert a másik ezt vagy azt
tette. Azért történhetett ez meg.” Ő (is)
az oka. A megbocsátás lelkileg nagyon
sokat ad az életünkben. Meghozhatjuk
a másiktól függetlenül is azt a döntést,
hogy megbocsátunk, még ha a másik
nem is kér bocsánatot. Ugyanakkor a
megbocsátás biztosan vissza fog hatni
a kapcsolatra, és gyógyítani fogja.
Nagyon sokszor arról van szó, hogy
másoknak bocsássunk meg, de gyakran
magunknak nem tudunk megbocsátani.
Lelkiismeret-furdalásunk lesz. Egyszerűen nem tudunk túllépni a történteken.
Elkezdünk sötét szemüvegen keresztül
nézni magunkra. Amikor így látjuk saját
magunkat, akkor ezt vetítjük ki a külvilágra is, s többé nem tudjuk a világot
szép helynek látni.
Követünk el hibákat, nem is egyet.
Ezeket is el kell ismerni, de tudnunk
kell elengedni.
Forrás: Az utolsó vacsora – Eucharisztikus
kézikönyv (Laudetur Kiadó)
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Erdő Péter: Az Eucharisztia olyan téma, ami összeköt, és nem elválaszt

Az esztergom-budapesti érsek az M1
Ma este című műsorának vendége volt,
ahol a 2020-as budapesti Eucharisztikus
Kongresszus előkészületeiről is beszélt.
Jó alkalom a nyitásra és a tanúságtételre a 2020-as budapesti Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszus. Az M1-en
Erdő Péter bíboros, prímást, esztergombudapesti érseket arról kérdezték, mivel
tudja a katolikus egyház megszólítani a
világot a 21. század második évtizedének
végén.
„Reménykedünk abban, hogy a jövőre esedékes Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszus üzenete a társadalom minél
szélesebb rétegeihez jut el.” – fogalmazott
Erdő Péter. Kiemelte, hogy különleges
hangsúlyt kap majd a nyitónap (2020.

Kányádi Sándor
Április hónapja
Bolondos egy hónap
április hónapja,
hol kalap a fején,
hol báránybőr sapka.
Köpenyegbe burkol,
ingujjra vetkőztet;
mutatja a tavaszt
hol nyárnak, hol ősznek.
Hiába próbálnád

szeptember 12.), ami az elsőáldozás vasárnapját megelőző szombatot jelenti.
Már itt szeretnének mindenkihez szólni,
nem hívőkhöz, más vallásúakhoz egyaránt. Ezzel is beteljesítve a Kongresszus
jelmondatát, mely így szól: „Minden forrásom belőled fakad” – Ez a mondat a
zsoltár szerint a jeruzsálemi templomról
szól. „Az az élő víz, ami onnan fakad,
nem áll meg a templom küszöbénél, hanem kiárad a világba. Ezen a szombati
napon vendégül szeretnénk látni rászoruló emberek százait és ezreit, lehetőség
szerint minden magyar püspöki székvárosban. Nem csupán úgy, hogy kész
csomagokat osztunk ki nekik, hanem
asztalhoz ülünk, együtt étkezünk velük.
Ahogy Jézus is közénk jött, velünk étkezett és asztaltársunk lett.” – hangsúlyozta
Erdő Péter bíboros.
A beszélgetés során kitért arra is, hogy
lovári nyelvű mise készül a 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra.
Hazánkban 2006 óta van lovári nyelvű
Szentírás. Erdő Péter bíboros szerint
„a lovári nyelvű Biblia bizonyíték arra,
hogy ez a nyelv kellően érett és megszilárdult ahhoz, hogy a liturgiában vissza
lehessen adni azt az árnyalt és gazdag
tartalmat, amit ez megkíván.” A bíboros 2017-ben mutatta be a lovári nyelvű
Szentírást Ferenc pápának, aki ezt nagy
örömmel fogadta.
Arra a kérdésre, hogy milyen üzenettel
tervez nyitni a katolikus egyház a világ
felé, Erdő Péter elmondta az Eucharisztia
nem olyan téma, ami elválaszt minket,
kilesni a kedvét,
túljár az eszeden,
mire észrevennéd.
Búsnak teszi magát,
szeme könnyben ázik,
mindegyre lehunyja
sűrű szempilláit.
Aztán gondol egyet,
fülig fut a szája,
s ránevet a fényben
hunyorgó világra.

hanem inkább összeköt, ha valóban a
mélyére nézünk. Ez nem jelenti hitelvi
különbségeket elkendőzését, de fontos
tudni, ezek nem olyan jellegűek, hogy
szembefordítanánk másokkal. Ez érezhető is az eucharisztikus kongresszusok
utóbbi évtizedeinek hangulatán. „Régebben a jogos önérzet és a katolikus dac
keveredett egymással. Most inkább azt
mutatjuk meg, hogy mindenkit szeretünk, ugyanis van egy kincsünk, ami
mindenkihez szól. A szeretet nyelvén
próbálunk beszélni a társadalom felé.
Ennek egy jó példája volt a tavalyi esztergomi tudományos konferencia is.” –
fogalmazott Erdő Péter.

Szentföldi körutazás haladóknak
Időpont: 2019. szeptember 16–22.
Útvonal: Tel Aviv – Jaffa – Gene
zaret – Boldogságok hegye –
Magdala – Nazareth – Yardenit
– Bet-Shean – Jerico – Bethlehem –
Gallicantu – Massada – Holt-tenger
– Jeruzsálem – Emmausz – Tel Aviv
Irányár: 365 000 Ft.
Jelentkezni lehet a Regina Mundi
Plébánián és a templom
sekrestyéjében 50 000 Ft/fő
előleggel a plébánosnál.
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Maga a természet sóvárogva várja Isten fiainak megnyilvánulását
A nagyböjt a megtérés szentségi jele. Arra hívja a keresztényeket, hogy a húsvéti
misztériumot a saját személyes, családi
és társadalmi életükben tartalmasabban
és konkrét formába öntve megvalósítsák, különösen is a böjt, az imádság és
az alamizsnálkodás által.
„Mindezek miatt a teremtés számára
sürgősen szükséges, hogy Isten fiai és
leányai, mindazok, akik »új teremtéssé«
váltak, megnyilvánuljanak: »Mindenki,
aki Krisztusban van, új teremtmény. A
régi megszűnt, valami új valósult meg«
(2Kor 5,17). E megnyilvánulás által a
teremtés maga is húsvéttá válhat, megnyílhat az új földnek és új égnek (vö.
Jel 21,1). A húsvéti út éppen arra hív
minket, hogy keresztény arcunkat és
keresztény szívünket bánat, megtérés
és megbocsátás által megújítsuk és így
a húsvéti misztérium kegyelmének teljes
gazdagságát megélhessük.
Ez a »türelmetlenség«, a teremtés
várakozása beteljesül, amikor Isten fiai megnyilvánulnak, vagyis minden
keresztény és minden ember elszánja
magát arra, hogy a megtérés e »szülési fájdalmát« magára vegye. Az egész
teremtett világ velünk együtt »fel kell,
hogy szabaduljon a mulandóság szolgai
állapotából az Isten fiainak dicsőséges
szabadságára« (Róm 8,21). A nagyböjt
a megtérés szentségi jele. Arra hívja a
keresztényeket, hogy a húsvéti misztériumot a saját személyes, családi és
társadalmi életükben tartalmasabban
és konkrét formába öntve megvalósítsák, különösen is a böjt, az imádság és
az alamizsnálkodás által.
Böjtölni annyit tesz, mint megváltoztatni magatartásunkat embertársainkkal
és a teremtményekkel szemben: attól
a kísértéstől, hogy mindent »elnyeljünk«, eljutunk az arra való alkalmasságig, hogy szeretetből szenvedjünk,
ami szívünk ürességét be tudja tölteni.
Imádkozni nem más, mint megtanulni lemondani a bálványimádásról és az
egónk önelégültségéről és beismerni,
hogy az Úrra és az ő irgalmára szükségünk van. Az alamizsnálkodás annyit

tesz, mint hogy túllépünk azon a balgaságon, hogy csak magunknak élünk,
csak magunknak halmozunk fel abban a
téveszmében élve, hogy így biztosíthatjuk a jövőt, ami nem is a miénk. Ezekkel az eszközökkel ismét meglelhetjük
az örömet abban a tervben, amelyet a
teremtés Istene a szívünkbe vésett: testvéreinket és az egész világot szeretni és
ebben a szeretetben megtalálni a valódi
boldogságot.
Kedves testvérek, Isten Fiának a böjtje a teremtés pusztaságába való belépés
volt, azért, hogy azt újra Isten jelenlétének kertjévé tegye, azzá, ami a bűnbeesés
előtt volt (vö. Mk 1,12–13; Iz 51,3). Böjtünk során mi is ezt az utat szeretnénk
bejárni, azért, hogy a teremtett világnak

elvigyük Krisztus reménységét, aki azt
»a mulandóság szolgai állapotából felszabadította az Isten fiainak dicsőséges
szabadságára« (Róm 8,21). Ne hagyjuk, hogy e kedvező idő haszontalanul
teljen el! Kérjük Isten segítségét, hogy
rátaláljunk a valódi megtérés útjára.
Hagyjuk el az önzést és az önmagunkra
irányuló figyelmet és forduljunk Jézus
húsvétja felé, váljanak szükséget szenvedő testvéreink felebarátainkká, akikkel
testi és lelki javainkat megoszthatjuk.
Így életünk konkrét cselekedeteiben
Krisztusnak a bűn és a halál felett aratott győzelme megvalósul és ezzel az ő
átalakító erejét a teremtésre is lehívjuk.”
(Részlet Ferenc pápa 2019
nagyböjtjére szóló üzenetéből)

Nemes célok támogatása
A Veszprémi Kolping Család Alapítvány 2006 óta létezik és működik.
Az Alapítvány céljai között szerepel többek között:
- évente egy többgyermekes, rászoruló család egy gyermekének iskola
kezdését tankönyvek és írószerek stb. megvásárlásával segíti,
- hozzájárul az egyházi ünnepkör keretében megrendezésre kerülő
rendezvények költségeihez, melyekre meg kell hívni a történelmi
egyházak Veszprém megyei vezető személyiségeit,
- az alapítvány hozzájárul a Veszprémi Kolping Család Egyesület
éves programjaihoz kapcsolódó előadások költségeihez,
a működési költségekhez.
Folyamatban van egy kiadvány szerkesztése – válogatás a Kulturális
Fesztiválok/Akadémiák programjából: előadások, irodalmi összeállítások,
sajtó stb. Ennek költségeihez is szeretne hozzájárulni az Alapítvány.
Kérjük, aki egyetért a fenti célokkal, támogassa az Alapítványt
adója 1%-nak felajánlásával.
Az Alapítvány neve: Veszprémi Kolping Család Alapítvány
Az Alapítvány adószáma: 18939970-1-19
Támogatását köszönjük!
Nagy Árpádné
a Kuratórium elnöke
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Lelkiismeretvizsgálat

• Csak akkor fordulok Istenhez, ha
szükségem van valamire?
• Részt veszek a szentmisén vasárnap
és a kötelező ünnepeken?
• Imádsággal kezdem és zárom a napot?
• Számra vettem-e hiába Isten, Szűz
Mária és a szentek nevét?
• Szégyelltem-e kimutatni, hogy keresztény vagyok?
• Mit, hogyan, mikor teszek azért, hogy
lélekben növekedjek?
• Lázadok-e Isten tervei ellen?
• Elvárom-e, hogy az én akaratomat
teljesítse?

• Rágalmaztam, megloptam, megvetettem a kicsinyeket és a védteleneket?
• Irigy, ingerlékeny, részrehajló vagyok?
• Gondoskodom a szegényekről és a
betegekről?
• Viszolygok testvérem testétől?
• Becsületes és igazságos vagyok mindenkivel, vagy a „kiselejtezés kultúráját” erősítem?
• Buzdítottam másokat a rosszra?
• Az evangélium által tanított erkölcsöt követem a házastársi és a családi életben?
• Hogyan élem meg nevelői felelősségemet a gyermekeim iránt?
• Tisztelem és becsülöm a szüleimet?
• Elutasítottam az éppen megfogant
életet?
• Kioltottam az élet ajándékát?
• Segítettem abban, hogy mások megtegyék?
• Tisztelem a környezetet?

A felebarát iránt

Saját magam iránt

• Meg tudok bocsátani a felebarátomnak? Együtt tudok érezni vele? Tudok segíteni neki?

• Kicsit világias, kicsit hívő vagyok?
• Túlzásba viszem az evést, ivást, dohányzást, szórakozást?

A lelkiismeret-vizsgálat abban áll, hogy
elgondolkodunk azon, milyen rosszat
tettünk, és milyen jót nem tettünk meg
Istennek, a felebarátunknak és saját
magunknak.
Isten iránt

Imádság
Megfeszített és föltámadt Urunk! Taníts meg minket arra, hogyan küzdjük
meg a mindennapi élet harcait, és így
teljesebbé váljon életünk. Te türelmesen és alázatosanviseled az emberiélet
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.

Alexandriai Szent Cirill: Húsvéti ima
Jézus, feltámadásod világosság a népeknek, fény az embereknek! Hadd
legyen életem is fény a sötétségben:
szeressek ott, ahol gyűlölnek, megbocsássak, ahol sértegetnek,összekössek,
ahol szakadás van, reményt ébresszek,

ahol elkeserednek, vigasz legyek, ahol
szenvednek, örömet vigyek, ahol szomorúak.
Uram, add, hogy fény legyek a sötétségben!

• Túlságosan aggódom testi egészségem, anyagi javaim miatt?
• Mire használom az időmet?
• Lusta vagyok?
• Azt akarom, hogy kiszolgáljanak?
• Szeretem és ápolom a szív, a gondolatok, a cselekedetek tisztaságát?
• Gondolkodom bosszúálláson, táplálok magamban haragot?
• Szelíd, alázatos, béketeremtő vagyok?

Nagyheti szertartások rendje
Virágvasárnap (április 14.)
Az Úr szenvedésének vasárnapján a
délelőtt 11 órai szentmisén végez
zük a barkaszentelést és a Schola
Regina elénekli a passiót, Krisztus
szenvedéstörténetét.
Nagycsütörtök (április 18.)
10.00: a Szent Mihály-bazilikában
krizmaszentelési szentmise
18.00: utolsó vacsora szentmiséje,
oltárfosztás, virrasztás
Nagypéntek (április 19.)
Urunk szenvedésének ünneplése:
15.00: keresztút, ezt követi a nagy
pénteki szertartás (passió, könyör
gések, hódolat a kereszt előtt, szent
áldozás)
Nagyszombat (április 20.)
Délután 5-től a templom nyitva lesz,
szentsír-látogatásra várjuk a kedves
testvéreket.
Szombat este (húsvét vigíliája)
18.00: húsvéti vigília szertartása
(tűzszentelés, húsvéti örömének,
olvasmányok, keresztelés, szentmi
se, feltámadási szertartás) húsvéti
ételmegáldás
Húsvétvasárnap (április 21.) Urunk
feltámadásának főünnepe
9.00: szentmise
11.00: ünnepi szentmise
18.00: szentmise
Húsvéthétfő (április 22.)
(Vasárnapi miserend)
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Vagy Barabást?
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róbálom elképzelni azt a tömeget
ott, a helytartó háza előtt. Sokan
lehettek? Valószínűleg, hiszen az evangélium „nép”-ként említi az egybegyűlteket. De akkor én miért „tömeg”-re
gondolok? Mindkét szó sok embert
jelent, csakhogy igencsak különböző
érzelmi tartalmak társulnak hozzájuk.
Nem véletlenül. És talán éppen az óta...
A népnek emberi arca van – legalábbis az én szememben. A tömegnek tehetetlensége – így tanítja a fizika. Csak erő
hatására lendül mozgásba, és erő tudja
csak megfékezni. A népnek akarata van,
amely gyakran csak helyzeti energiaként van jelen, máskor ellenállásként
is megnyilvánulhat. A tömegnek ezzel
szemben indulatai vannak, amelyek
olykor könnyűszerrel más, akár éppen
ellenkező irányba fordíthatók.
Próbálom elképzelni azt a tömeget
ott, a helytartó háza előtt. Emberek sokaságát látom. Emberek sokaságáról ír
az evangélium a virágvasárnapi események kapcsán is. Hozsannázó, pálmaágakkal integető emberekről. Örömről
és várakozásról. Nagypénteken délelőtt
viszont öklök emelkednek a magasba,
nem „hozsanna” zúg, hanem „keresztre
vele!”.
Próbálom elhitetni magammal, hogy
ezek az emberek nem ugyanazok az
emberek. Hogy a most acsarkodók akkor nem voltak ott, a néhány napja hozsannázók pedig ekkor maradtak távol.
Váltott műszakban dolgoztak volna?
Aligha – akkoriban ez még nem így
működött. Hiába minden igyekezetem, azt kell gondolnom: aki igazán ott
akart lenni, az mindkét helyszínen – a
bevonulásnál és a helytartó házánál –
ott lehetett.
De akkor mi történt? Mitől ez a változás? Mit mondhatott Jézus – ami
esetleg kimaradt az evangéliumból –,
amivel szinte egyik napról a másikra
így maga ellen hangolta a jeruzsálemieket? Vagy talán nem ő volt az, aki
mondott valami „indulatfordítót? Kik
és hogyan beszélhették rá az embereket,
hogy halálba küldjék azt, akit néhány

napja lelkesen üdvözöltek? Ígérgetések
vagy ijesztgetések okozták a változást?
Milyen szörnyű gyanúkat ébresztettek
a szívükben, hogy elfeledtették velük a
gyógyításokat, a csodákat, Lázár feltámasztását?
Lehetséges persze, hogy nem is ez
a legfontosabb. Nem az, hogy miként,
hanem inkább az, hogy miért sikerült
– bárhogy is – erre a szörnyű fordulatra
rávenni őket. Talán nincs is itt semmi
rejtély, csak azt kellene észrevennünk,
hogy „a főpapok és a vének” jól ismerték
az emberi lélek működésének törvényszerűségeit. Például azt, hogy a csalódás
képes kiforgatni önmagából az embert.
Aki félreértés áldozatává válik, könnyűszerrel fordul az ellen, akit félreértett.
Önmagára kellene ugyan haragudnia,
de haragja mégis mást vesz célba.
A Pilátus előtt megkötözve álló, megostorozott és megalázott Jézusról kiderült, hogy nem teljesíti be a nép nagy
részének várakozásait: nem szabadítja
meg a zsidóságot a római uralomtól.
Vesszen tehát. Hogy mit adott helyette,
ezt már nem látták dühödt csalódásukban.
A törvényszerűség azóta is működik.
Várakozásainkban csalatkozva talán mi
is kísértésbe esünk olykor, hogy ellene
forduljunk annak, akiben nemrég még
bíztunk. Hogy netán a mi várakozásunk
volt irreális, beteljesíthetetlen – arra
nem szívesen gondolunk. Pedig talán
ezen is múlik, hogy amikor választania
kell az embernek, akkor Jézust mond-e
vagy Barabást.

A nagyböjti lelkigyakorlatot
P. Szpisják Péter Pál
OFM. Cap. kapucinus atya
tartja templomunkban április
15-16-17-én az este 6 órai
szentmise keretében.
Az elmélkedések címe:
Múltunk – jelenünk – jövőnk
(szemlélése) Isten szemével és
Pietrelcinai Szent Pio atyával
Előtte mindennap 5 órától
gyóntatás.
A lelkigyakorlat napjain reggel 7
órakor nem lesz szentmise.

Kipke Tamás
www.facebook.com/kipke.tamas/

Készüljünk a szentmisére
Olvasmány

Szentlecke

Evangélium

ápr. 14.

Iz 50,4-7

Fil 2,6-11

Lk 22,14 – 23,56

ápr. 21.

ApCsel 10,34a.37-43

Kol 3,1-4

Jn 20,1-9

ápr. 28.

ApCsel 5,12-16

Jel 1,9-13.17-19

Jn 20,19-31

máj. 5.

ApCsel 5,27b-32.40b-41

Jel 5,11-14

Jn 21,1-19
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Keresztút

T

emplomunkban nagyböjt minden
péntekjén keresztúti imádságot végzünk. Március 15-én a magyar nemzetért imádkoztunk, 29-én a Regina
Mundi Kolping Családdal jártuk a keresztutat.

Imádkozzunk értük...!
…mert a keresztségben újjászülettek: Kecskés Attila és Horváth Renáta
március 17-én
…mert szentségi házasságot kötöttek: Ruzskovics Balázs és Fonó
Zsuzsanna
…mert az örök hazába költöztek:
Dr. Csepregi Imréné sz.: Janicsek
Margit (96 éves) február 25-én,
Stifter János (90 éves) március 13án, Stifter Jánosné (90 éves) március 13-án, Pleva Lászlóné sz.: Finkér
Ilona (90 éves) március 16-án,
Makai György (87 éves) március
18-án, Takács Lászlóné sz.: Csanaki Izabella Irén (87 éves) március
20-án, Juhász Magdolna (79 éves)
március 25-én.

Karitászt Támogató Alapítvány felhívása
Kérjük, ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%-át
a Karitászt Támogató Alapítvány javára!
Az Alapítvány kizárólag a Katolikus Karitász szegénygondozó,
betegápoló és más jótékonysági munkáját támogatja.
Az 1% felajánlásával Ön a leginkább segítségre szoruló, elesett emberek
jótevőjévé válik anélkül, hogy az pénzébe vagy fáradságába kerülne.
Munkánk során kiemelt figyelmet fordítunk a válság miatt nehéz helyzet
be sodródott családok megsegítésére:
az 1%-okból a rászoruló családoknak élelmiszert adunk,
tanszerekkel segítjük az őszi iskolakezdést és áthidaló
segítséget nyújtunk közműhátralékuk rendezéséhez.
Köszönjük bizalmát!
Karitászt Támogató Alapítvány
Adószám: 19666275-1-43

8.

Regina Krónika

Az Egyház főünnepei és parancsolt ünnepei

Hírek és események
Az imaapostolság szándékai áprilisra:				
Egyetemes: A háborús övezetekben dolgozó orvosokért és munkatársaikért: Imádkozzunk a háborús
övezetekben dolgozó orvosokért és
munkatársaikért, akik életüket kockáztatják azért, hogy mások életét
megmentsék.
Április 7., nagyböjt ötödik vasárnapja. Országos gyűjtés a Szentföldi szent
helyek megsegítésére. Április 13-án,
szombaton tartjuk a megemlékezést
Bódi Mária Magdolna vértanúságáról Litéren. Az ünnepség a litéri
temetőben kezdődik 10 órakor. 11
órakor kezdődik az ünnepi szentmise
a litéri iskola udvarán. A szentmise
szónoka dr. Kerényi Lajos SchP.
Érsek atya szeretettel hívja és várja
valamennyi paptestvérét és hívét.
Április 14., Virágvasárnap: barkaszentelés és passió a 11 órai szentmisén.
Április 15., nagyhétfő, a nagyböjti
lelkigyakorlatunk első napja.
Április 16., nagykedd, a nagyböjti
lelkigyakorlatunk második napja.
Április 17., nagyszerda, a nagyböjti
lelkigyakorlatunk hármadik napja.
Április 18., nagycsütörtök.
Április 19., nagypéntek.
Április 20., nagyszombat.
Április 21-én húsvétvasárnap,
Urunk feltámadásának ünnepe.
Április 22-én, húsvéthétfőn lesz
Szent II. János Pál pápa halálának
14. évfordulója. Vasárnapi miserendet tartunk.
Április 24. Szent György nagyvértanú emléknapja.
Április 25-én Szent Márk evangélista ünnepe. 			
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január 1. Szűz Mária, Isten anyja (Újév)
január 6. Urunk megjelenése (Vízkereszt)
március 19. Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese
március 25. Urunk születésének hírüladása (Gyümölcsoltó Boldogasszony)
Húsvét
Urunk mennybemenetele
Pünkösd
Szentháromság vasárnapja
Krisztus Szent Teste és Vére (Úrnapja)
Jézus Szentséges Szíve (Úrnapját követő péntek)
június 24. Keresztelő Szent János születése
június 29. Szent Péter és Szent Pál apostolok
augusztus 15. Szűz Mária Mennybevétele (Nagyboldogasszony)
augusztus 20. Szent István király
október 8. Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya
november 1. Mindenszentek
Krisztus, a mindenség királya (Krisztus Király)
december 8. A Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatása
december 25. Urunk születése (Karácsony)
továbbá a helyi fővédőszent és templomunk felszentelésének évfordulója.

A főünnepeket „méltó és igazságos” szentmisével, zsolozsmával, ünnepi imádságokkal megtartani.
A magyar egyházban – a vasárnapokon és vasárnapra eső ünnepeken kívül – jelenleg az alábbi napokon kötelező a szentmisén való részvétel és – lehetőség szerint – a
munkaszünet:
• január 1-jén,
• november 1-jén,
• január 6-án,
• december 25-én.
• augusztus 15-én,

Április 27-én 17 órakor elsőáldozás
a Szilágyi Erzsébet Általános Iskola hittanosai számára. Délelőtt 9-kor
gyóntatás és szertartáspróba.

Május 3-án Szent Fülöp és Szent
Jakab apostolok ünnepe lesz.

Április 28-én 9 órakor elsőáldozás a
Simonyi és a Botev iskola hittanosai
számára.

Május 5-én húsvét harmadik vasárnapja.

Április 28. húsvét 2. vasárnapja, az
Isteni Irgalmasság vasárnapja Ezen
a napon teljes búcsú nyerhető a szokott feltételek mellett (szentgyónás,
szentáldozás, ima a pápa szándékára).
Április 29-én Sienai Szent Katalin
szűz és egyháztanító, Európa társvédőszentjének az ünnepe.
Április 29-30-án egyházközségi zarándoklat Máriagyűdre.
Május 1-je Szent József, a munkás emléknapja. A májusi litánia első napja:
17.30-kor litánia, 18 órakor szentmise.

Május 4-én Szent Flórián vértanú

Húsvéti szentáldozás ideje: 2019.
hamvazószerdától (március 6-tól)
Szentháromság vasárnapjáig (június 16-ig) tart. Kérjük kedves híveinket, ne csak a kötelező szentgyónást és szentáldozást végezzék el, de
éljenek a szentségek gyakori, méltó
vételével is.
Május hónapban nem reggel, hanem este 18.00 órakor van a szentmise.
Május hónapban minden este 17.30
kor litániával köszöntjük égi édesanyánkat, Szűz Máriát. A litánia után
szentmise 18.00 órakor.

