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A katolikus  hitvallásból,  a  Hiszek-
egyből soha nem hiányzott ez a mon-
dat: Jézus Krisztus harmadnapra feltá-
madott az írások szerint.

Jézus  erről  beszélt,  amikor  ezt
mondta: „rontsátok le az Isten templo-
mát, és én harmadnapra felépítem azt”.
Jézus  saját  maga  feltámadására  gon-
dolt.  Jézus  ellenségei  is  gondoltak
erre,  hiszen őrséget  állítottak a  sírjá-
hoz. Jézus a Tábor hegyi megdicsőü-
léskor  ezt  mondta  a  három  ott  levő
apostolának: ne beszéljenek erről csak
akkor, ha ő már halottaiból feltámadt.
A feltámadás meggyőzte az apostolo-
kat is, amikor látták az üres sírt, talál-
koztak az élő Krisztussal, tapinthatták
őt,  együtt  ettek  vele.  Jézus  nemcsak
beszélt  feltámadásáról,  hanem  feltá-
madásával igazolta, ő Isten Fia.

Krisztus feltámadásával hár-
mas győzelmet aratott. 

Jézus feltámadása személyes
győzelemét  jelentette,  hiszen
ellenségei lehetetlenné akarták
tenni.  A választott nép főtaná-
csa  halálát  akarta.  Kikezdték
beszédében, meg akarták fogni
beszédében,  cselekedeteiben.
Júdás árulásával úgy gondolta,
legyőzte  Mesterét.  Pilátus  kö-
zömbösen  túladott  rajta,  nem
törődött vele. Heródes azt gon-
dolta, hogy a gúnyruhába való
öltöztetés diadalt jelent számá-
ra. Ellenségei azt gondolták, a
keresztre feszítés győzelmet je-
lent Jézus felett. De korai volt
a  gonoszság  győzelmi  mámo-
ra:  Jézus,  az  Isten  Fia  feltá-
madt. Legyőzte a sír bilincsét,
és  elindult  örök dicsőségére a
Mennyei  Atya  jobbján.  Jézus

feltámadása személyes győzelemét je-
lentette azok felett, akik őt akarták le-
győzni. 

Jézus  feltámadása  állandó  győzel-
met  jelent  az egyházában.  Nem földi
győzelemről,  nem emberi  értelemben
vett  győzelemről  van szó.  Az egyház
nem akar  senkit  sem legyőzni,  maga
alá tiporni. Üdvözíteni akar mindenkit
az evangéliumon és a szentségeken ke-
resztül,  vagyis a boldogságra elvezet-
ni. Senkit sem akarata ellenére, hiszen
azt nem is lehet 

Az egyházat nem lehet legyőzni, hi-
szen az egyház nem csupán emberi al-
kotás. Az egyházat az Istenember ala-
pította.  Az  egyház  itt  él  a  földön  és
mégis egészen más, mint a többi intéz-
mény,  melyet  csak emberi  erő  hozott

létre. Az egyház a tovább élő Krisztus,
aki föltámadásával állandó győzelmet
jelent az egyházban. 

Jézus  feltámadása  kell,  hogy  győ-
zelmet  jelentsen egyéni  életemben is.
Ha Jézusé vagyok, akkor az ő Lelke él
bennem. Akkor vele együtt  győzök a
kísértés, a bűn, a rossz felett. Nem jó
összenőni  a  bűnnel,  mert  a  bűn csak
vereséget,  veszteséget  jelent  Jézussal
szemben.  Jézus  győzelmet  akar  ben-
nem elérni. Ehhez a győzelemhez ne-
kem  is  hozzá  kell  járulnom  azzal,
hogy a bűnt, a rosszat lelki életemből
felszámolom. Feltehetem magamban a
kérdést:  mi  jobb,  vele  együtt  győzni
vagy  nélküle  elveszni?  Nem  lenne
jobb vele együtt győzni? 

Amikor Dioklecián császár összefo-
gatta a keresztényeket és a vadállatok
elé  vetette  őket,  azzal  a  gondolattal
tette, hogy majd gyönyörködni fog jaj-
gatásaikon.  Százas  csoportokban  vit-
ték őket a vadállatok elé. Mindannyian
énekeltek.  Majd  mindinkább  halkult
az énekük. Egyre kevesebben énekel-
tek.  Mit  énekeltek? Krisztus  feltáma-
dott,  mi  is  feltámadunk. Ez erősítette
őket, így tudták a legszörnyűbb kíno-
kat és a halált is vállalni. Ők jól tud-
ták,  hogy a  föld minden kincse csak
marék  hamu.  Ők hittek  a  húsvétban,
hittek a föltámadt Krisztusban. 
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Itt az idő a természet megújulására, lel-
künk megújulására, közösségeink és egész
magyar  társadalmunk  megújulására,  de
nem csak úgy megszokottan,  felületesen,
ahogy a  négyévenkénti  választáskor  szo-
kás remélni.

Itt az idő. E sorok írásakor az ablakon
kitekintve  a  tavasz  első  napsugarai  még
csak gyengén nyújtózkodnak téli  álmuk-
ból ébredezve. Egyre határozottabban kö-
zelít a tavasz, hogy erejével visszaszorítsa
a makacsul kitartó havat, a dermedtséget,
és  felpezsdítse  a  szunnyadó  természetet,
beleértve minden élőlényt,  az  embert  is.
Itt az idő arra, hogy a szószátyár politiku-
sok harsány színházi világa mögött a föl-
deken  elkezdődjön  a  munka,  hogy  ott
megteremjen  mindaz,  ami  élelmünket,
életünket jelenti. 

Itt  az  idő!  Mire  is?  Az  emberi  lélek
megújulására. Igen, így húsvétkor különös
erővel hat ez a gondolat. Húsvét van! Jé-
zus föltámadásának felülmúlhatatlan ünne-
pe. A halál legyőzésének ünnepe, hogy az
ember élete ne érjen véget a test halálával,
hanem  Isten  országában  örökösre  váltott
élettel Jézus barátaiként s egyben társörö-
köseiként  együtt  dicsőíthessük  az  Atyát
mindörökre. 

A teremtés kezdetén Isten tökéleteset al-
kotott.  Akkor  az édenben harmónia ural-
kodott  mindenben;  szavakkal  ki  nem fe-
jezhető béke és nyugalom volt, Isten sze-
rint elgondolt és megvalósult igazi élet. 

Ebbe a csodálatos harmóniába egyedül
csak az ember tudott és tud belerondítani,
de nagyon.

Az ember,  aki  szintén részese volt  en-
nek a harmóniának, Isten országának, míg
a  nagy hitető  csábítására  el  nem követte
végzetes ballépését,  és eldöntötte  az első
dominót.  Kipróbálta,  milyen is törvényen
kívül cselekedni, milyen a  theokrácia  (Is-
tenuralom) alól kislisszolni, hogy egy ma-
szek világot építsen, melynek vége felé – a
nagy  francia  sötétség  idején  –  kitalálta,
hogy  a  maga  által  eszkábált  világot  az
ókori görögök után elnevezi  demokráciá-
nak  (népuralom). Ez  mégis  csak  jobban
hangzik, hiszen így kijelentheti, hogy nem
egyedül  uralkodik,  hanem demokrataként
sokadmagával.

És  ebben a  közegben a  mindenség te-
remtője magánügy lett. Sőt! Egyes demok-
raták szerint szégyellni és üldözni való vi-
szonyulási pont, a maradi surmók bizton-
sága.  Egyes  demokraták  pedig  nagyon
okosak  lettek,  mert  egész  országoknak
mondják meg manapság, mit kell tenni ah-
hoz, hogy egyszer olyan jól éljenek a né-
pek, amilyen jól még soha. Ők a nagy hi-
tetők, akik azt is mondják, hogy elsősor-

ban ne az életet adó és mindenható Isten-
nel  foglalkozzanak  az  emberek,  mert  az
nem  terem  hasznot,  hanem  önmaguknak
és  a  mindenható  pénznek  hódoljanak,
ugyanis szerintük a boldogságot ez hozza
el mindenkinek.

Az élet pedig azt mutatja, mintha ezek a
nagy hitetők állnának nyerésre harsány és
zaftos  hazugságaikkal  a  szerény igazság-
gal szemben. 

Így volt ez az első húsvét előtt is. Idéz-
zük csak fel, mi zajlott le a jeruzsálemi fő-
pap udvarán,  Pilátus  palotája  előtt,  a  ke-
resztúton és a Golgotán átkok, szitkok, os-
torcsapások, ökölrázások és köpések köze-
pette. A jelentéktelen kis tanítványi csapat
félt.  Elvesztették a  reményt,  és úgy gon-
dolták,  hogy  az  igazság  Jézussal  együtt
sírba  szállt.  Eltemetődött  a  tanítványok
lelkében és az együtt érző emberekben is,
hogy három nap  múlva  mint  Igazság tá-
madjon fel a nagyon okosak és az akkori
hitetők szégyenére, akik a korabeli törvé-
nyek szerint az igazságosság nevében ma-
gát az Igazságot feszítették keresztre. Eb-
ből természetesen nem ezek szégyene a lé-
nyeg, hanem az a diadal, amiből az örök
élet diadala lett az örök halál felett.

Kétezer  évvel  később mi  ennek a  né-
hány  bizonytalan,  félelemmel  teli  tanít-
ványnak köszönhetjük az örömhírt és a hi-
tet, mely összeköt több százmillió keresz-
ténnyel. 

Ők kitartottak és bebizonyították, hogy
az igazság nem attól igazság, hogy a több-
ség (pl. 50% + 1 fő) megszavazza, hanem
attól, hogy az maga az Isten. 

Ő pedig akkor is igazság, amikor „egye-
dül” marad, és úgy tűnik, megsemmisül a
„többséggel” szemben.

Magyarország és a magyar nemzet meg-
újulás  előtt  áll,  melynek  végrehajtása  az
isteni szándék alapján a mi akaratunkon is
múlik.  Csakhogy  ezt  a  megújulást  nem
gazdasági  és  politikai  programok  fogják
megalapozni. Aki ilyenben bízik, tegyen le
róla; ezek csak másodlagos dolgok. Olyan
gyökeres, lelki megújuláson fog felépülni
az új  nemzet,  mely elsősorban egyéni lé-
lekfordulásra  épül,  hogy  lélektől  lélekig
hatva  kiterjedő  közösségek  fonódjanak
össze egymással, átszőve nemzetünket.

Ez a megújulás azonban csak azok szá-
mára hoz lényegi felemelkedést és felsza-
badító boldogságot, akik az igazságból me-
rítve, az eddigi – mindent átfogó – hazug-
sággal  szemben,  félelem  nélkül  mernek
tenni  és  beszélni.  A  magyar  társadalom
tisztességes részének – hiszem, hogy ez a

nagyobb – ezért  a  megújulásért  meg kell
tennie azt, amit csak ő tud megtenni. Min-
denkinek  személyre  szabottan  a  magáét.
Fáradság és áldozatok nélkül nincs értékte-
remtés! Szabad a választás: együtt építeni,
megújulni vagy önzően kimaradni ebből.

Komolyan kell venni azt, ami elhangzik
minden szentmisén: „Emeljük föl szívün-
ket!”,  mert aki erre őszintén vallja: „Föl-
emeltük az Úrhoz!”,  csak az lesz részese
ennek a csodának. 

Félelmetesnek tartom, hogy azok a pár-
tok, amelyeket húsz év alatt eddig megis-
mertünk, programjaikból ítélve Magyaror-
szág felemelkedését gazdasági úton képze-
lik el.  Óriási  melléfogás! Magyar nemze-
tünk és társadalmunk megújulása kizárólag
erkölcsi,  elsősorban lelki  megújulás függ-
vénye!  Jézus  mondta:  „Keressétek  előbb
Isten országát, azon felül minden megada-
tik néktek”. (Ja, hogy ezt nem is kell olyan
komolyan venni, és a szavazatok megosz-
lásának aránya  úgy sem a  templomi  szó-
székeken dől  el? Szó,  ami szó,  az elmúlt
húsz év mérlegén ez meg is látszik.)

Nemzetünk romlása oly mértékű,  hogy
számolgatással,  nem létező  pénzek  fiktív
ide-oda  tologatásával,  ígérgetéssel  csak
növeljük a bajt és a hazugságot, teret adva
a pusztulásnak.

Kétlem,  hogy ilyen  állapotban  a  meg-
újulást  a  hiteltelenné  vált  politikusaink
eszközölnék  ki  számunkra.  Ezt  csak  egy
megújult lelkű nemzet képes megtenni, ki-
nevelve magából megbízható és hiteles ér-
tékrendű fiatal, új nemzedéket.

Mégsem ellentmondás arra biztatnom a
kedves  testvéreket,  hogy  a  választójog
eszközével  élve  –  melyet  a  Gondviselés,
félelmetes és reményt adó egybeeséssel az
Isteni Irgalmasság vasárnapján,  ad most a
kezünkbe  –  menjünk el  a  választásra,  és
olyan  jelöltre  szavazzunk,  akitől  bízvást
remélhetjük, hogy nem hazug nemzetvesz-
tőként, ellenünk munkálkodva ül be az or-
szággyűlésbe,  hanem  nemzetépítő  erővel
ténylegesen minket képvisel.

Döntésünk  alapja  az  elmúlt  húsz  év
mérlege legyen, melynek mottója a parla-
mentben  ez  volt:  „Változtassunk,  változ-
tassunk, de semmit meg ne változtassunk.”

Húsvét van. Jézus megismertette a vi-
lággal,  mi  módon  menekülhet  meg  az
egyéni  újjászületésben.  Azonban  ezzel
egy időben társadalmi jólétünket is mun-
kálnunk kell az Igazság töredékes ismere-
te által.

A küzdő egyház az első húsvét óta így
merít erőt évről évre küldetése teljesítésé-
hez, míg Ura vissza nem tér a beteljesülő
ígéretek szerint.

Farkas István

TAVASZI GONDOLATOK
2010
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A húsvétvasárnapot követő vasárna-
pon, azaz fehérvasárnap az isteni irgal-
masság ünnepét  üli  az egész egyház.
Ezen a napon arról is megemlékezünk,
hogy Isten mintegy hitelesítette ezt az
ünnepet  azzal,  hogy  irgalmasságá-
nak  nagy apostolát,  II.  János
Pál pápát 2005-ben ennek
az ünnepnek az előesté-
jén  hívta  haza  az
atyai házba.

XVI.  Benedek
pápa  rendelkezé-
se szerint ezt az
évet Jézus Szíve
ünnepéig a pap-
ságnak  szentel-
jük.  Az  isteni
irgalmasság ün-
nepe  csodálatos
alkalom  arra,
hogy  elmélyed-
jünk az isteni irga-
lom és a papság tit-
kának  szemlélésében.
A pap Isten irgalmas sze-
retetének ajándéka és közve-
títője. A papság által árad Isten ir-
galma az emberiségre. 

Isten irgalma kinyilvánul az egyház
megalapításában,  a  szentségek,  külö-
nösen a keresztség, a bűnbánat szent-
sége, valamint az oltáriszentség elren-
delésében. 

Isten  irgalmas  szeretetében  Jézus-
ban  mindent  nekünk  ajándékozott,
hogy a keresztség által részesei lehes-
sünk az ő isteni életének. Nagyszom-
bat éjjelén énekli az egyház a húsvéti
öröménekben: „Mert semmit sem érne
földi életünk, ha a megváltás ránk nem
árad.  Ó milyen  csodálatraméltó  atyai
jóságod  hozzánk!  Ó  kimondhatatlan
szeretet és jóság, hogy a szolgát meg-
mentsed,  Fiadat  sem  kímélted  érte.”
És mi mit adtunk a mennyországnak?
Semmit – csak Krisztus sebeit. Ezek a
sebek a feltámadás óta örökre ragyo-
góan  fénylenek  Krisztus  testén.  Tő-
lünk és értünk elszenvedett sebei által
Jézus örökre közbenjárónk és szószó-
lónk  az  Atyánál.  A  fehérvasárnapi
evangéliumban Tamás apostol ezeket a
sebeket akarja megérinteni. A papok is

az élettől és tőlünk elszenvedett sebei-
ket  Krisztus sebeivel  egyesítve ajánl-
ják fel  a  Mennyei  Atyának önmaguk
és mindnyájunk üdvösségéért. 

A feltámadt Krisztus bűnbocsátó ha-
talmat ad az apostoloknak és általuk

a  papságnak.  Szent  Fausztina
által ezt  mondja az Úr Jé-

zus:  „Azt  kívánom,
hogy a  papok hirdes-

sék  nagy  irgalma-
mat a bűnös lelkek
iránt!  A  bűnösök
ne  féljenek  hoz-
zám  közeledni!
Az irgalom láng-
jai  égetnek  en-
gem,  ki  akarom
árasztani őket az
emberi lelkekre.”

Szent  Fausztina
által  arra  is  tanít

minket az Úr Jézus,
hogyan  készüljünk  a

szentgyónásra:  ,,Leá-
nyom,  ha  a  szentgyónás-

hoz,  irgalmam forrásához já-
rulsz, mindig lelkedbe folyik a szí-

vemből  fakadó vér és víz,  és megne-
mesíti  lelkedet.  Minden  alkalommal,
ha a szentgyónáshoz közeledsz, merülj
el  nagy  bizalommal  irgalmamban,
hogy  kegyelmeim  árját  áraszthassam
lelkedbe.  Amikor  a  szentgyónáshoz
közeledsz,  tudd,  hogy én magam vá-
rok rád a gyóntatószékben. Csak elrej-
tőzöm a pap alakjában, de magam ha-
tok  a  lelkekre.  Itt  találkozik  a  lélek
nyomorúsága  Is-
ten  irgalmával.
Mondd meg a lel-
keknek,  hogy  az
irgalomnak  ebből
a  forrásából  csak
a bizalom edényé-
vel  meríthetnek.
Ha nagy lesz a bi-
zalmuk,  az  én
nagylelkűségem is
határtalan  lesz.
Kegyelmem bősé-
ge az alázatos lel-
keket  árasztja  el.
A gőgösek szegé-

nyek és nyomorultak maradnak, mert
kegyelmeim elkerülik őket, s az aláza-
tosaknak jutnak.”

Mária  után  az  Eucharisztia  által  a
papok állnak a legközelebb Jézushoz,
az örök főpaphoz, aki minden szentmi-
sében irgalmasan felajánlja magát ér-
tünk.  Minden  szentmisében  a  papok
által,  a Szentlélek erejével  megújul  a
keresztáldozat,  és  eljön közénk Jézus
az  Oltáriszentségben.  „Nagy  titok  és
nagy méltóság a  papság,  nekik meg-
adatott  az,  ami  az angyaloknak nem.
Mert csak az egyházban szabályszerű-
en fölszentelt papoknak van hatalmuk
arra,  hogy misét  mondjanak és a  ke-
nyeret Krisztus testévé változtassák” –
mondja Kempis Tamás.

Minden  szentmisében  újra  és  újra
lélekben ott  állunk a  kereszt  lábánál,
ahol  Jézus  irgalmas  szeretetéből  sze-
mélyesen,  mindegyikünknek odaaján-
dékozza  édesanyját,  Máriát,  az  Irgal-
masság Anyját: „Íme a te anyád.” (Jn
19,27). II. János Pál pápa így ír Máriá-
ról: „Minden hívő előtt ő olyan, mint
egy  tükör,  amelyben  »Isten  nagy
tettei« (ApCsel 2,11) a legmélyebb és
legtisztább  módon  tükröződhetnek
vissza. (…) Mária tehát az, aki a leg-
mélyebben ismeri  az  isteni  irgalmas-
ság misztériumát. Ismeri az árát, tudja,
milyen hatalmas.” Mária, az örök fő-
pap, Jézus anyja és a papok édesanyja,
imádkozik  velünk buzgó  papokért  és
papi hivatásokért.

Szilágyi Mária

AZ ISTENI IRGALMASSÁG ÜNNEPE A PAPSÁG ÉVÉBEN
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Március 1-jétől Ácsné  Kalo-
csai Ágnes vette át a kistar-
csai  plébánián  az  iroda ve-
zetését. Vele beszélgettünk.
– Mik az első benyomásaid itt, Kis-
tarcsán?
– Az eltelt három hét alatt megtapasz-
taltam,  hogy az itteni  plébánián  elég
mozgalmas az élet. Irodaidőben szinte
egyszerre  vannak itt  a  hívek,  szemé-
lyesen csengetnek és közben szól a te-
lefon. Lépésről lépésre próbálom meg-
ismerni  a  helyi  dolgokat,  szokásokat,
és ha majd idővel átlátom a helyzetet,
akkor tudok majd igazán segíteni, ak-
kor tudok valóban hasznos lenni. Nap-
ról  napra  egyre  több  embert  ismerek
meg – most már személyesen is –, hi-
szen az elmúlt hét hónapban telefonon
már  elég sokukkal  voltam kapcsolat-
ban. A hívek itt is segítőkészek, hiszen
sokszor én vagyok az, aki kérdezek tő-
lük.  Itt  Kistarcsán  is  körvonalazódik
számomra, hogy kik a mozgatórugói a
különböző  területeknek,  magvai  az
egyházközségi  életnek,  akiknek a  se-
gítségére – még új emberként – bátran
támaszkodhatom.
– Csömörön már régóta te vagy az
atya egyik jobbkeze. Mikor kezdtél
segíteni neki?
– Ez az időpont az édesanyám halálá-
hoz köthető, akit három éve temettünk
el. Édesanyám az utolsó időkben már
magatehetetlen  beteg  volt,  őt  ápolva
szinte  semmi  szabad  időm  sem  ma-
radt. A csömöri hittanos és énekkaros
társaim közül jöttek sokszor  vigyázni

rá,  hogy  el  tudjak  otthonról  menni.
Halála után a munkám mellett elkezd-
tem bekapcsolódni a plébánia életébe.
József atya egyre több dologban kérte
a segítségemet. Mindezek később raj-
tam is maradtak.

–  Atyának  mindenképpen  előnyös,
hogy egy kézben van a két egyház-
község  ügyintézése,  így  könnyebb
egyeztetni  az elfoglaltságait.  Mégis,
hogyan alakult ez így?
– Ő tavaly augusztusban költözött ide,
a plébániára. Ez egy város, az ügyek
és az intézni valók is városi méretűek.
A csömöri sem elhanyagolható, hiszen
az meg nagyközség. A miseidőpontok,
temetések,  keresztelések,  bibliaórák,
hittan foglalkozások,  előadások és  az
egyéb  teendők  mindenképpen  össze-

hangolást,  egyeztetést  igé-
nyelnek. A csömöri intenci-
ós könyvben a csömöri, az

itteniben pedig a kistarcsai időpontok
vannak vezetve. Még mindig mosoly-
gok,  amikor  eszembe  jut,  hogy  atya
egyszer csak arra kért, hogy legyek a
„harmadik  könyve”,  tulajdonképpen
az, amiben mindkét egyházközség ve-
zetve van.  Ahogy atyát  az  évek alatt
megismertem papként is és emberként
is, örömmel mondtam igent arra a ké-
résére, hogy a segítőtársa legyek.
– Végül mesélj kicsit magadról is!
– Budapesten születtem. Amikor férj-
hez mentem, Árpádföldön laktunk, on-
nan  költöztünk  2000-ben  Csömörre.
Fiam,  aki  hamarosan  18  éves  lesz,  a
Néri Szent Fülöp Katolikus Általános
Iskolába járt, jelenleg is katolikus gim-
náziumban tanul. Nagy örömöm, hogy
még most is ministrál néhány hasonló
korú csömöri társával, együtt járnak az
atyához hittanra, együtt fociznak, cser-
készkednek, sőt még a plébánián is se-
gítenek, ha kérjük őket. 
Régen  az  ÁPISZ-nál,  majd  a  Délker
kereskedelmi  vállalatnál  dolgoztam.
Végzettségem tervező,  elemző  üzem-
gazdász.  Utóbbi  időben  villanyszere-
léssel foglalkozó cégnél voltam ügyin-
téző.
Igyekszem úgy  szolgálni,  hogy  elfo-
gadjanak,  és  örülnék,  ha  összekötő,
közvetítő szerepem lehetne a két egy-
házközség között.

-i -c

Egész  napos  találkozóra  várjuk  a  
kistarcsai  házaspárokat  május  8-án  a
plébániára.  Napjainkban,  amikor  lép-
ten-nyomon  mindenféle  élettársi
együttélésekről, felbomló házasságok-
ról hallani, fontosnak tartjuk megerő-
síteni  az  egymás  iránti  szeretetet,  az
összetartozás érzését, és azt a meggyő-
ződést, hogy a szentségi házasság nem
idejétmúlt intézmény, és Istenünk sze-
rető oltalmában élve nem is lehetetlen
benne kitartani.

Egyházi  és  világi  szakemberek  is
egyöntetűen állítják, hogy a házasságot
ápolni kell. Hogy az évek múlásával az
együttélés ne sorvadjon egymás mellett

éléssé,  időnként  szükség  van  az  egy-
más iránti érzések felfrissítésére. De a
házasságra  készülőknek  vagy  a  friss
házasoknak is hasznos lehet az időseb-
bek  tapasztalataiból  tanulni,  praktiká-
kat ellesni,  hogy előre felkészülhesse-
nek az esetleges nehézségekre, érzelmi
hullámvölgyekre, kísértésekre.

Most  egy  ilyen  alkalmat  kínálunk,
jó  lenne,  ha  minél  többen  élnének
vele. A program délelőtt 9-kor kezdő-
dik, és este 6-kor szentmisével fejező-
dik be. Előadóknak egy családpaszto-
rációval foglalkozó atyát, a házas hét-
végéket  megalapító  házaspárt,  vala-
mint egy családpszichológiával foglal-

kozó tanárnőt  hívtunk.  Délután pedig
egy megható és tanulságos játékfilmet
is meg fogunk nézni egy problémákkal
küszködő házaspárról.

Az  együttlét  alatt  szükség  esetén
gyermekmegőrzőt  működtetünk  majd
az épületen belül, valamint az ebédről
is  gondoskodunk.  A részvétel  ingye-
nes.  Éljünk a lehetőséggel,  szánjunk
egy napot  házasságunk ápolására,  Is-
ten oltalmában!

Érdeklődni  az  alábbi  e-mail  címen
lehet:  hazaspar.kistarcsa@gmail.com,
ahol a jelentkezéseket is fogadjuk.

Csicsiri Ferenc

JÓZSEF ATYA „HARMADIK KÖNYVE”

HÁZASPÁR TALÁLKOZÓ KISTARCSÁN
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Tartalmas előadást  hallhattunk  Nemes-
hegyi Péter  professzor úrtól március el-
ső hétfőjén. Két témáról beszélt: Japán-
beli  tartózkodásáról  és  a  kistarcsai  in-
ternáló táborról,  ahol paptársai  rabos-
kodtak. Ami közös volt a két téma részle-
tezésében, az a nehéz helyzetben is kiér-
ződő optimizmus és a szeretet.

Professzor úr 1944-ben lépett a je-
zsuita rendbe. A kommunista hatalom-
átvétellel  kezdetét  vette  az  egyházül-
dözés.  Hatvan  rendtársával  átvergőd-
tek  a  vasfüggönyön  Innsbruckba.  In-
nen  kérte  a  római  rendházfőnöktől,
hogy  helyezzék  Japánba  misszionári-
usnak. Azért kérte Japánt, mert impo-
nált neki, hogy az első misszionárius,
aki  Japánban  kezdte  térítő  munkáját,
éppen egy jezsuita volt, Xavéri Ferenc.

Közel  negyven  évig  (1956–1993)
tanította a tokiói egyetemen a többsé-
gükben nem keresztény hallgatókat, és
egész  Japán  területén  tartott  keresz-
tény teológiai előadásokat.

Az atya nagy szeretettel beszélt ar-
ról a négyszáz lélekről, akiket megke-
resztelt, ami nem nagy szám, de egytől
egyig fontosnak tartja őket. A mai na-
pig  leveleznek  egymással,  és  meg  is
látogatta őket. Dicsérte a Japánok lelki
nyugalmát, nagyfokú udvariasságukat,
előzékenységüket és szorgalmukat.

Japánban 1200 éves a buddhizmus.
Itt hirdette a Megváltóról, a feltámadt

Jézusról,  az  isteni  gondviselésről,  az
örök életről szóló tanítást. Próbált úgy
beszélni  Istenről,  ahogy  a  japánok
gondolkodnak.  Óriási  élmény  volt
neki a szeretet vallásáról beszélni.

Jó volt  hétfőn este ott  lenni a mo-
solygós  jezsuita  atya  előadásán,  aki
szeretettel  és  fiatalos  lendülettel  be-
szélt. A nehézségeket is, amik a kistar-
csai táborban rendtársaival történtek, ő
a jó oldalát meglátva közelítette meg.
A táborban egy nagy terembe zárták az
összes  papot,  így  misézni  is  tudtak.
Igaz egy kis leleményességre szükség
volt. A bort a látogató hozzátartozók a
szappanban csempészték be. Péter atya
ezt  a  gondviselés  ruhájába  öltöztette.
Miközben ezt mesélte, gyerekes csíny-
tevés jelei voltak az arcán.

Köszönjük  Professzor  Úr,  hogy  itt
volt és ezeket elmondta, József atyának
pedig, hogy meghívta őt körünkbe.

H. I. 

NÉGYSZÁZ JAPÁN MAGYAR KERESZTAPJA

Az a megtiszteltetés ért,  hogy a biblia-
óráról írhatok a kedves híveknek. 

Számomra nagyon fontos,  hogy az
ember tisztában legyen a hittel kapcso-
latos  dolgokkal.
Mert  az  embert
ebben a világban
nagyon könnyen
össze tudják za-
varni  a  hitében,
a  vallásában,  ha
nincsenek biztos
alapjai  Isten  is-
meretében  és
s ze re t e t é b e n .
Ezért  is  merem
ajánlani minden-
kinek  a  biblia-
órán való részvé-
telt, mert az em-
ber  sok kérdésre
választ  kaphat,
amire  esetleg  nem  is  gondolt,  hogy
probléma vagy az lehet az életében. 

Szeptembertől az első Korintusi le-
velet  kezdtük átelmélkedni.  Az akkor
írt sorok, a mai időkben is ugyanúgy
érvényesek és erővel hatnak a szívünk-

re, lelkünkre, ha helyesen tudjuk értel-
mezni.  Ebben  segít  József atya,  aki
megvilágítja  ezeknek  a  szavaknak,
gondolatoknak a  jelentését,  hogy ho-

gyan tudjuk meg-
élni  katolikus  hi-
tünket  bátran,
tisztán  és  szere-
tetteljesen  a  vi-
lágban.  Mindeh-
hez megkaptuk az
Úrtól a teljes sza-
badságot.  Jogunk
van szabadon ren-
delkezni  az  éle-
tünkkel  és  az
időnkkel. 

Bátran merjünk
szakítani időt erre
a fél órára, s meg-
látjuk,  gyümöl-
csöző lesz az éle-

tünk nemcsak magunk, hanem mások
számára  is.  Hisz  mindnyájan  Isten
gyermekei vagyunk és az ő arcát sze-
retnénk tükrözni. 

Lauerné Mónika

MIT ÜZEN A BIBLIA? Minden  szabad  nekem,  de  nem
minden hasznos. Minden szabad, csak
ne váljak semminek rabjává.

Az étel a gyomorért van, a gyomor
az ételért, de Isten mindkettőt elpusz-
títja. A test azonban nem a kicsapon-
gásért van, hanem az Úrért, az Úr pe-
dig a testért.

Isten ugyanis feltámasztotta az Urat,
és hatalmával minket is feltámaszt.

Nem tudjátok, hogy testetek Krisz-
tus tagja? Leválasszam tehát Krisztus
tagját, és a feslett nő tagjává tegyem?

Isten mentsen! Nem tudjátok, hogy
aki tisztátalannal egyesül, az egy testté
lesz vele? Az Írásban ugyanis ez áll:
Ketten egy testté lesznek.

Aki azonban az Úrral egyesül, egy
lélek vele.

Kerüljétek  az  erkölcstelenséget!
Minden bűn, amelyet  az ember elkö-
vet, a testén kívül van, de a kicsapon-
gó a tulajdon teste ellen vét.

Nem tudjátok, hogy testetek a ben-
netek lakó Szentlélek temploma,  akit
Istentől kaptatok? Nem tudjátok, hogy
nem vagytok a magatokéi?

Nagy volt a váltságdíjatok! Dicsőít-
sétek meg tehát Istent testetekben!

(1Kor 6,12–20)
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TÖBBSZÓLAMÚ PASSIÓ

A Vivace kórus számára a nagyböjt
idén korábban érkezett  meg a  katoli-
kus  naptárhoz  képest.  Görbe  József
atyánknak köszönhetően az ősz folya-
mán  megismerkedtünk  a  csömöri
templom énekkarával és annak vezető-
jével,  Deák  Csabával, aki  egyben  a
helyi kántor is. Néhány találkozás után
Csaba  felvetette,  hogy  a  Csömörön
már  bevezetett  változtatásokkal  érde-
kes lenne a passiót előadnunk itt, Kis-
tarcsán is.

Az évtizedek óta hallható, egyszóla-
mú  Werner Alajos-féle passió énekek
számára a szerző  később ugyanis há-
romszólamú kórustételeket  írt. Vagyis
legtöbbször a zsidó népet megformáló
kórus nem teljesen homogén hangzást,

hanem az  egyes  szólamok közt  néha
kissé játékos vagy kifejezetten ijesztő
kergetőzést  sugároz.  Igaz,  sokszor  az
általuk üzent gondolat végére a pontot
egységesen  teszik  ki.  Ráadásul  egé-
szen  hatásos  dallamok  születtek  az
eredeti szövegre. Az eddig hallott pas-
siók  igencsak  a  misék  recitáló,  azaz
monotonon  énekbeszélő  hangulatát
idézik,  valószínűleg  pont  azért,  mert
ezek előadása a szertartáson belül tör-
ténik. Az új kórusbetétek ezen a képen
változtattak,  így  nagyon  izgalmas
hangzásvilágnak voltak  részesei  azok
a hívek, akik el tudtak jönni a nagy-
pénteki szertartásra.

Látva a mű nehézségi fokát – ráadá-
sul a 14 dallam közt nincs ismétlődés
–, a tanulást már a januári próbák al-
kalmával  megkezdtük.  Így  elegendő

volt  az  idő  legalább  a  János  passió
megújítására.  Jövőre  remélhetőleg  a
virágvasárnapi  is  ebben  a  formában
lesz hallható, ha a kórus legalább ha-
sonlóan nagy erőt vesz magán. Addig
is készülünk a további egyházi ünne-
pekre és a gitáros misékre.

Ladjánszki László

PLÉBÁNIÁNK HONLAPJA
Több mint négy éve – 2005 karácsonyán
–  indult  útjára  a  kistarcsai  plébánia
honlapja.  A  domain
nevet a Magyar Kato-
likus  Püspöki  Konfe-
rencia  Titkársága  en-
gedélyezte  és  adta
számunkra.  A  webla-
pon  a  menüpontokra
kattintva  tematikusan
az  alábbi  témákat  ta-
láljuk: 

A Nyitólap  gomb-
ra kattintva visszajut-
hatunk a kezdőlapra.

Miserend  alatt  ta-
láljuk  Kistarcsa,
Nagytarcsa és a Flór
Ferenc  Kórház  szer-
tartásrendjét. 

Az Események
menüpontban  az  új,
dinamikus  oldalakra
jutunk, ahol heti fris-
sítéssel olvashatjuk a
hirdetéseket. 

A  Templomunk
rovatban olvashatunk az épület történe-
téről, az oltárképről, a mennyezeti fest-
ményekről, a Réti-kápolnáról, Simándy
Józsefről, akit templomunkban keresz-
teltek,  valamint  a  nagytarcsai  temp-
lomról. Diavetítést nézhetünk meg a 

mennyezeti  festményekről,  melyek  a
rózsafüzér titkait ábrázolják, az üveg-
ablakokról és a keresztút állomásairól. 

A Játék menüpont jelenleg nem aktív.
A  Plébánia  menüpontban

megismerhetik a plébánost és a
plébánia épületét, valamint a ko-
rábbi  hivatásokat,  akik  Kistar-
csáról származtak. Itt gyűjtöttem
össze  a  korábbi  plébánosok  és
káplánok neveit is.

A Közösségek  részen mutat-
kozik be a Kalász, a MÉCS, az
oratórium, az ifjúsági klub, a Vi-
vace  kórus  és  a  baba-mama
klub.

Újság  menüpontban  a  2002–
2009 között  megjelent  Katolikus
Élet  egyházközségi  újság  vala-
mennyi  számát  elol-
vashatja az érdeklődő.

Kapcsolatok  kö-
zött  megtekintésre
ajánlott  linkeket tün-
tettem fel.

Kincsesládánk-
ban  kikapcsolódásra
alkalmas lelki  olvas-
mányok,  hitoktatási

segédanyagok,  humoros
írások találhatók. 

Galériánkban  gyűjtöt-
tem össze a 2004–2009 kö-
zötti  események  legszebb
képeit. 

Az új  plébános érkezésekor,  2009-
ben döntöttem úgy, hogy a korábbi sta-
tikusnak  nevezett  HTML oldalak he-
lyett  dinamikus  oldalakból  felépített
weblapot készítek. Ez a felület ugyan
még nem olyan szép, mint a korábbi,
de a régibe építve megmaradt a koráb-
bi tartalom. Az új oldal lehetővé teszi
a  látogatónak,  hogy véleményt  írjon,
hozzászóljon a témákhoz, amivel már
többen éltek is.

Remélem sikerült ezzel a felsorolás
jellegű bemutatással is kedvet ébresz-
teni az olvasóban, hogy meglátogassa
plébániánk  honlapját,  melynek  inter-
netes címe: 

www.kistarcsa.plebania.hu

Lauer Tamás
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1 1. A magyar ABC 11. betűje

2 2. Mindaz, aki a mennyben van

3 3. Káin testvére

4 4. A harmadik isteni személy

5 5. Ebben a városban halt meg Jézus

6 6. Jézus anyja: Szűz …

7 7. A tiltott gyümölcs

8 8. Aki elárulta Jézust

9 9. Jézus kedvenc apostola

10 10. Jézus nevelő apja

Töltsétek ki az üres négyzeteket, és a szürke oszlopban egy húsvéttal kapcsolatos eseményt kaptok megfejtésül.
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PROGRAMOK
Az elkövetkező hónapokban:

• A plébánián  felszereltünk  egy  pro-
jektort,  mellyel filmklubos vetítése-
ket tudunk rendezni. A bajnokok li-
gája  meccsek közvetítését is itt kö-
vetjük nyomon a hatalmas vásznon.
Ezen  alkalmakra  szeretettel  várjuk
az érdeklődőket.

• Évfolyam misék 
• április 10. 1–2. osztály
• április 24. Baba–mama klub

• Elsőáldozás  május  30-án  a  9  órás
szentmisén lesz. 

Állandó programok az
egyházközségben

Helyszínek rövidítései: T (templom)    
P (plébánia) EO (egyházközségi otthon)

• Hétfő: 10–12 Baba–mama klub (P);
18:40–19:15 bibliaóra (T)

• Kedd:  16:45-től  engesztelő  imaóra
A hónap 2. keddjén 20–22 a MÉCS
családközösség összejövetele (P).

• Szerdán azoknak a gyerekeknek, akik
iskolájukban  nem tudnak  hittant  ta-
nulni, 18 órától hittanfoglalkozás (P).

• Csütörtök: 17:30 szentségimádás (T)
• Péntek:  16–18  ifjúsági  klub (P);

19–20 felnőtt hittan kéthetente (P)
• Szombat: 10–12 Oratórium (EO)
• Vasárnap: 18–19:30 a  Vivace kórus

próbája  (P);  Kalász összejövetel  a
hónap 2. vasárnapján (EO)

• A szentmiséken egyre többet éneke-
lünk az  Éneklő  Egyház c.  énekes-
könyvből.  Az imakönyvet a sekres-
tyében  lehet  megvásárolni  2400,-Ft
helyett 1320,-Ft-os áron. 

• nagyheti szertartások:
• nagycsütörtök: 18 óra
• nagypéntek:  8  órakor  keresztút,

18 óra szertartás, utána a plébáni-
án a Passió c. film vetítése

• nagyszombat 19 óra
• húsvétvasárnap ünnepi miserend
• húsvéthétfőn 7:30; 9:00; 18:00
• Az  isteni  irgalmasság ünnepére

egyénileg  kilenceddel készülünk. A
kilencedet nagypénteken kezdjük, és
lehetőleg mindennap délután három
órakor,  az  irgalmasság órájában,  az
irgalmasság  rózsafüzérével  együtt
imádkozzunk. Az imádság szövege a
padok mögötti asztalról elvihető.

• április  11-én  a  Jézus  Szíve  Család
szentségimádást tart a templomban
15 órakor.

TUDÁSPRÓBA
Kire emlékeztet?

1. a déli harangszó
2. a Tower
3. a könyv és a kard
4. Canossa vára
5. a valamikori Kelen hegy
6. a gregorián ének
7. az Intelmek című könyv
8. az oratórium

TÁBORI HÍREK
A nyári  hittanos  táborba  a  férőhe-

lyek száma betelt, így további jelentke-
zéseket nem tudunk elfogadni. A szülői
megbeszélés 2010. június 14-én, hétfőn
este 19 órakor lesz a plébánián.

A részvételi  díj  fennmaradó össze-
gét három részletben lehet befizetni az
alábbi időpontokig:

1. részlet: április 18.
2. részlet: május 16.
3. részlet: június 14.

LOCSOLÓVERSEK
Zengjen alleluja mindnyájunk
ajkáról, / mert feltámadt Krisztus
Urunk kőszikla sírjából. / Hová szent
asszonyok szép húsvéti reggel / men-
tek illatos, drága kenetekkel.
De a sír üres volt, s előtte angyal állt, /
szent asszonyok búja nagy vigasságra
vált / Emlékükre hoztam egy kis rózsavi-
zet, / kívánok boldog húsvéti ünnepeket!

* * *
Kivirradt a tavasz ma húsvét napjára, /
új életet öltött ismét föl magára. / Én is
e szent napon örömöt hirdetek, / mert
Jézus feltámadt! Ezen örvendjetek! /
Már régen szokása minden keresztény-
nek: / örvendeznie e nap ifjúnak és
vénnek. / Én is köszöntöm hát ezen
szent napunkat, / és hozzá frissítem
szép leánykájukat. / Mert hogy mit
akarok, már azt is megmondom, / ön-
tözködni jöttem. Szóm nem is cifrázom

* * *
Pálinkás jó reggelt kívánok e háznak, /
Főképp a dolgos szülők jól nevelt lá-
nyának! / Elmondom én gyorsan jöve-
telem célját: / Megöntözöm most a
környék legszebb lányát. / Kívánok e
háznak hát mindenből eleget, / Főképp
békességet, egészséget és szeretetet! 

* * *
Korán reggel útra keltem,
Se nem ittam, se nem ettem.
Tarisznya húzza a vállam,
Térdig kopott már a lábam.
Bejártam a fél világot,
Láttam sok-sok szép virágot.
A legszebbre most találtam,
Hogy öntözzem, alig vártam.
Piros tojás, fehér nyuszi,
Locsolásért jár a puszi! 

Kiadja: Kistarcsai Római Katolikus Egyházközség
Alapító: Somlai József c. apát; Felelős kiadó: Görbe József plébános

Főszerkesztő: Lauer Tamás; Társszerkesztő: Csicsiri Ferenc, Galántai Viktor
Korrektúra: Rochlitz Bernadett; Címlapterv: Szaradics Antónia

A plébánia címe: 2143 Kistarcsa, Széchenyi u. 13. Telefon: 06 (30) 640–1359
Nyomtatta: Interelektronik Kft. 500 példányban

Web: http://kistarcsa.plebania.hu; E-mail: kistarcsa@communio.hu

Szentmisék rendje
hétfő: 18:00
kedd: 18:00
szerda: 7:00
csütörtök: 18:00
péntek: 7:00
szombat: 7:00; 18:00 (elővételezett)
vasárnap: 7:30; 9:00; 10:30
Nagytarcsán 4-én  húsvétvasárnap,
11-én és 25-én 11:30-kor lesz mise

Irodai órák a plébánián
hétfő: 15–18
szerda: 10–12
csütörtök: 10–12
péntek: 16–18


