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EGY SZÁLBÓL LETTÜNK SZŐVE
Jézus halálát az ember árulása idézte elő. A föltámadással kapcsolatban
azonban éppen az okozza a tanácstalanságunkat, hogy emberileg nézve és
a józan észre hagyatkozva – az üres síron kívül – semmi nem árulkodik a
föltámadás tényéről. Csak az angyalok, és maga Jézus Krisztus tanúskodik a halálon aratott győzelemről. De
mi történik akkor, ha nem hiszünk Jézusnak, az angyaloknak és az üres sírnak? Árulói leszünk. Az életet és a
szeretetet áruljuk el. Hiszen a föltámadás reménye nélkül érvényesnek tekinthetjük magunkra nézve Jézusnak
Júdásról mondott szavait: „Jobb lett
volna, ha meg sem születik.” Minek
anyává lenni, minek szeretni, minek
élni, ha az, aki a világra jön, nem is
igazán „valóság”, mert meghal, mert
menthetetlenül semmivé lesz?

Kár lenne bárkinek is tagadnia a
tényt: igenis a hitből élünk. Mert akármilyen gonosz is volt a világ, az em-

beriség fönnmaradt. Tanúsítva ezzel,
hogy ha kifejezetten nem is vallja
meg, de lényegénél fogva hisz a szeretet és az élet időtálló értékében. Az
ember élete, amely mind a mai napig
jelen van a világban, szíve mélyén föltámadás után kiált. Ebből azonban arra
következtethetünk, hogy nem vagyunk
különbek, mint azok a katonák, akik a
kereszt alatt álltak, és Jézus ruháin
osztozkodtak. Ők is elmerültek az emberi gyarlóságban, de még ebben az állapotukban is felismerték az igazi értéket. Jézus köntösét nem vágták szét,
mert egy szálból volt szőve. Szétvágva
mit sem ér. Meghökkentő, de ebben a
jelképes cselekedetükben prófétai
igazságot hirdetnek: minden, ami egy,
annak egyben kell maradnia, mert ezt
követeli a józan ész és a szív.
Jézus Krisztus a kereszten magára
vette, és ezáltal eggyé tette mindannyiunk életét. Kifejezve ezzel a titkot,
hogy mindenki élete azért érték, mert
az élet nem külön-külön álló epizód,
vagy fölvillanó momentum csupán, hanem „egy szál”, Isten életének és szeretetének örök bizonysága. Ebből az életből, ebből a szeretetből lettünk „szőve”
mindnyájan. Ezt a „szálat” tartja kezében és emeli föl mindenki számára láthatóan Jézus a föltámadáskor.
De mi mondható el erről az „egy
szálról”? Az, hogy ez a Minden. Jézus
Krisztus a föltámadásban azt mutatja
meg, aki annak idején Mózesnek a
csipkebokorban így mutatkozott be:
„én vagyok, Aki van” (Kiv 3,15). A
föltámadás annak bemutatása, hogy
kik is vagyunk mi voltaképpen. Minden túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a
„családnevünk így hangzik: én vagyok, „Aki van”. Jézus követeli tő-
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lünk, hogy valljuk meg a világnak:
Örök életre születtünk, mert mi annak
az Atyának gyermekei vagyunk, Aki
van. Életünk lényegéhez tartozik az
örökkévalóság. Ez az örök élet köt
minket össze mindenkivel, aki csak részesült az élet ajándékában. Ez a közös
bennünk, és ez ad értéket mindennek.
Most kezd érthetővé válni, hogy Jézus Krisztus elsőként miért a bűnbánatra szólít föl minket. Mert a bűn az
életet, ezt az „egy szálat” tépdeste öszsze és szakította szét. A bánat éppen
annak elismerése és fájdalmas megvallása, hogy mindenki ellen vétettünk,
de különösen a gyöngéket, a kicsinyeket zavartuk össze és botránkoztattuk
meg. Bánatunk titokzatosan, isteni
módon Jézus Krisztus keresztáldozatán keresztül simítgatja ki a bűneink
okozta görcsöket, és valósítja meg,
vagyis teszi láthatóvá az összetartozást
és az egységet.
Csakis ezután és ilyen megtört szívvel közeledhetünk a másik emberhez.
Ebben a közeledésben már nemcsak
magunkat visszük, hanem szívünkben
már magát az Urat nyújthatjuk át a
másiknak, a rászorulónak, annak, aki
még nem tudja, mit cselekszik. Nekünk, keresztényeknek, katolikusoknak az a küldetésünk, hogy ezt az egységet építsük. Nem a magunk erejére
támaszkodva, hanem arra hagyatkozva, aki minden nap velünk van az Eucharisztiában a világ végéig.
Görbe József plébános
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Karitász

KARITÁSZ HÁROM PERC – A NAGYBÖJTI NYITOTT SZÍVRŐL
A báli szezonnak vége. Alig
pár nap választ el minket a
nagy ünneptől. Az egyházi év e
szakában valahogy nyitottabbak vagyunk meghallani, meglátni a szükséget, hétköznapi
szenvedést. Lelkünkben elszántabban szeretnénk részt vállalni
ismert, vagy ismeretlen testvéreink megpróbáltatásaiban és
talán gyakrabban villan emlékezetünkbe: Amit tettél a legkisebbel, velem tetted. Szép, hagyományos része ez a húsvétvárásnak minden közösségben, ahol
Krisztus nevében gyűlnek össze.
A jótékony akciók nagyrészt ilyenkor szerveződnek, ezzel adva lehetőséget mindnyájunk számára, hogy a legkisebbekkel való tevékeny együttérzésünkkel megpróbáljuk kifejezni a
Megváltó iránti szeretetünket. Így a
nagyböjt ebből a szempontból is kiemelkedő jelentőségű a helyi karitász
csoport számára. A tartósélelmiszergyűjtés adományait idén is kiegészítjük, és felkeressük a segítségre leginkább rászorulókat az adományokkal,
hogy egy apró lélegzetvételnyi szünetet, megnyugvást vigyünk számukra.
Sok felajánlás érkezett, de van is
helye a csomagoknak. Az élelmiszer
mellett ugyanis nagy számban érkeztek kis papírlapokon olyan családok,

egyedül élők elérhetőségei, akik számára valóban nagyon
nagy segítséget jelent egy kilogramm
liszt, egy liter olaj.
Ígéretünkhöz híven
hozzájuk mind el
fogunk jutni az ünnep előtt, és mindnyájuk számára elviszünk egy csipet
adományba csomagolt örömhírt, hogy
nincsenek egyedül.
Azonban a húsvét napjai is végesek,
és bár igyekszünk szívünkben a megváltás titkának lángját folyamatosan
táplálni, azonban a hetek, hónapok
múlásával e láng elhalványul, nem
úgy, mint rászorulóink élete felett gyülekező sötét felhők. A jótékonysági bál
többszázezer forintos bevétele lehetőséget ad számunkra, hogy bár korlátozott mértékben, de év közben is ott lehessünk a „legkisebbjeinkkel”, foghassuk a kezüket, gyógyszert, élelmiszert,
tüzelőt juttassunk el hozzájuk, vagy
biztosítsuk, hogy ne maradhassanak
víz vagy áram nélkül, gyermekeiket
pedig nyáron elvihessük egy gondokat
feledtető táborba. Azért, hogy húsvét
után is minél többekhez eljuthassunk,
továbbra is várjuk a hívek felől érkező

jelzéseket. Szeretnénk, hogy egyetlen
segítségre szoruló testvérünkről érkező hír se kallódjon el, ezért alakult egy
csapat, amelynek feladata, hogy minden beérkező információt összegyűjtsön, rendszerezzen, hogy a segítő
szándék a szükség megismerésével valódi segítséggé válhasson. A szervező
munka nagyját Györkös Tímea vállalta
magára, így a hozzá, illetve Dolhai
Anna nénihez, Méhes Zsuzsához vagy
Csaja Jánoshoz eljuttatott információk
biztosan megérkeznek a csoporthoz.
Szintén ők tudnak segíteni, ha valakiben megszületett az indíttatás, hogy
csatlakozzon a segítő munkához és képességéhez, lehetőségéhez mérten segítsen ott, ahol esetleg ki kell cserélni
pár törött cserepet, meg kell javítani
egy rosszul záródó ablakot, fel kell hasogatni pár heti tüzelőt vagy rendbe
kellene tenni a konyhakertet, netán alkalmanként el kell szaladni a boltba,
vagy csak néha sétálni kellene egyet a
kutyával.
Húsvét után se feledjük; mindannyian
talentumokkal rendelkezünk és mindnyájunknál lapul valami, amire más vágyik, amivel valakin segíthetünk. Fedezzük fel a talentumainkat, használjuk
őket, hogy amikor eljön a Gazda, kétannyit adhassunk neki vissza!
Lengyel Dávid

„NINCMIT”
Pedagógus mivoltomban gyakran
éreztem megbántva magam, amikor
buszon, villamoson így utasították
rendre az udvariatlan fiatalokat: ezt tanulod az iskolában? Bosszankodtam,
valóban az iskola az egyetlen hely,
ahol a viselkedés alapvető normáit
megtanulhatja a gyermek? Jó példával
vagy egy-egy aktuális esemény kapcsán természetesen próbáltam jó modorra is nevelni a tanítványaimat, de
mindig akadt, akiről kellő alapozás
hiányában lepergett az igyekezet. Milyen is a kellő alapozás? Íme:
Egy ködös, szürke napon evickéltem kerekes bevásárló kocsimat húzva
a keskeny járdán. Jobbról hosszú kőkerítés, balról két kerékkel a járdán

parkoló autók sora. Egyszerre feltűnik
velem szemben egy fiatal anyuka, kézen vezetve két év körüli kislányát.
Valahogy félre kellene húzódni, talán
oldalra fordítom a kocsit, hogy elférjünk egymás mellett. Ekkor az anyuka
hirtelen két kocsi közé lép az úttestre,
kislányát is magával húzva.
– Gyere, engedjük elmenni a nénit!
– Köszönöm szépen!
– Szívesen, nincs mit! – hangzik a
válasz.
– Nincmit! – csilingel egy ezüst
hangocska onnan lentről.
Sz. Lászlóné

Ünnepeink
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A NAGYHÉT
A húsvét előtti virágvasárnap egy
kapu, amelyen keresztül belépünk az
egyházi év szentélyébe. A kapun belépve
a szent hét, a nagyhét áll előttünk, amely
nem csupán a szomorúság ideje, hiszen a
kereszt és a föltámadás elválaszthatatlanok egymástól. Krisztus megváltói műve
nem fejeződik be halálával, hanem átmegy a föltámadás győzelmébe. A nagyhét liturgiája nem akar csupán panaszszó
lenni. A nagyhét napjaiban felhangzik a
húsvét győzelmi jele. Virágvasárnap
Krisztust dicsőíti a nép. Nagycsütörtökön az utolsó vacsora jelenti az ünnepet,
nagypénteken a kereszt győzelme jelenik meg, nagyszombat pedig már a diadalmas húsvét kezdete.
A nagyhét három utolsó napját három szent napnak nevezik. E napok jelentik a húsvéti készület befejezését és
koronáját. A három szent nap húsvéthoz tartozik, hiszen Krisztus halála és
feltámadása összetartozik.
A középkorban e három nap a nyugalom napja volt. A kereskedelmi élet és a
gazdasági élet szünetelt, a nép zavartalanul vehetett részt a szent szertartásokon.
Egészen természetes, hogy a keresztények az év három legszentebb napját jól
felkészülve, lelki nyugalommal éljék át.
Később, az idők folyamán, a változó élet
következtében legtöbben csak hiányosan
vehettek részt e szent cselekményeken.
Az új liturgia a három szent napon a
kezdést esti időpontra teszi. Így lehetőséget ad többek megjelenésére.
Nagycsütörtökön a nap liturgiája bemutatja Krisztust, mint főpapot, az utolsó vacsora termében. E nap régi elnevezése: az Úr vacsorájának a napja. Legnagyobb esemény az Oltáriszentség alapítása. Jézus végtelen szeretetének jeléül adja önmagát. Innen indul az Olajfák
hegyére, ahol magára maradva szenved.
Az ősegyházban e napon volt a keresztelendő utolsó ellenőrzése. A vezeklők e
napon kaptak feloldozást, így ők is áldozhattak.
E napot a görögöknél szent vagy
nagycsütörtöknek, a németeknél zöldcsütörtöknek nevezték, nevét a zöld miseruhából származtatják, mely a 12. századig gyakorlatban volt. Egyesek úgy
gondolják, a német greinen (sírni) szó-

ból származik, mivel a vezeklők sírva,
könnyezve mentek a templomba.
A nap történetére mondhatjuk, úgy keleten és nyugaton, a 4. században már
megünnepelték. Jeruzsálemben három
szentmise volt e napon. Az első kora reggel, a második délután, melyen a hívők
áldoztak, a harmadik az Olajfák hegyén
este. Franciaország egyes helyein, a kehely születésnapjának nevezték e napot.
A későbbi időkben nagycsütörtökön több
mise is volt. Első a keresztelendőkért,
második az olajszentelési mise, a harmadik az utolsó vacsora tiszteletére.
Napjainkban nagycsütörtökön az
egyházmegyék székhelyein, a székesegyházakban délelőtt egy szentmise
van. Az egyházmegye püspöke együtt
misézik papjaival. A papság e szentmisén megújítja püspöke előtt a papi fogadalmát. E szentmisén szenteli meg a
püspök az olajokat, a kereszteltek, a
bérmálkozók és a betegek olaját. A plébániák templomaiban csak egy szentmise van az esti órákban, az utolsó vacsora
emlékére. A dicsőség után a harangok
elnémulnak, és csak a nagyszombati dicsőségre szólalnak meg. A betegek kivételével csak ezen a szentmisén szabad
áldoztatni. A szentmise végén az Oltáriszentséget külön őrző helyre kell vinni.
Ezt követően az oltárfosztás következik.
Az oltárt megfosztják díszeitől. A virágokat elviszik, a gyertyatartókat és a fehérrel bevont feszületet eldöntik.
Ezen az estén megköszönjük az Úr
Jézusnak, hogy itt maradt közöttünk az
Eucharisztiában. Hálát adunk, hogy a
szentáldozásban magunkhoz vehetjük.
Örülünk, hogy ezen az estén az apostolokat papokká szentelte. Emlékeznünk kell Jézus kérő szavaira: Virrasszatok és imádkozzatok. Töltsünk
egy órát virrasztva, imádkozva a szenvedésbe induló Jézussal.
Somlai József ny. plébános

MEGVÁLTOTTALAK
Úgy szerettelek,
hogy meghaltam helyetted,
most már csak ez számít
nem a saját tetted.
Ha élni szeretnél,
úgy kövess engem, hisz
ami nem tőlem van
az a halálba visz.
Az Atya, a Fiú
és a Szentlélek
nevében vezetlek,
és szentté teszlek téged.
Ha követni akarsz,
akkor arra kérlek,
vizsgáld meg a szíved,
és őszintén térj meg.
És kezdj el még ma
egy új és szent életet
s már itt elkezdődik
az örök életed.
Engedj be szívedbe
és onnan hagyj engem
a vágyaidon át
életed vezetnem.
Én élek majd benned
és nem te élsz többé
halálodon is túl
örökkön örökké.
Megáldalak téged
és elküldelek
hirdesd az igémet
én ott leszek veled.
Feláldoztam magam
érted, szeretettel,
akármerre is jársz
ezt sose feledd el!
Baran Zsuzsi
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Tábor

Szentmisék rendje
Hétfő:
18.00
kedd:
7.00
szerda:
18.00
csütörtök: 18.00
péntek:
18.00
szombat: 7.00; 18.00 (elővételezett)
vasárnap: 7.30; 9.00; 10.30
Nagytarcsán április 8-án és
22-én lesz szentmise 11.30-tól.

Irodai órák a plébánián
hétfő:
szerda:
csütörtök:
péntek:

15–18
10–12
10–12
15–17

ÁLLANDÓ PROGRAMOK
AZ EGYHÁZKÖZSÉGBEN
Helyszínek: ahol nincs jelezve, ott a
plébánián van a program, T (templom)
• Hétfő: 10–12 Baba–mama klub
18.40–19.15 bibliaóra (T)
• Kedd: 15 órától engesztelő imaóra (T)
• Szerdán 17 órára a kisiskolásokat,
18 órára a felsősöket várjuk a plébániai hittanra, akik iskolájukban
nem tudnak hittant tanulni.
az esti szentmise után rózsafüzér közös imádkozása (T)
• Csütörtök: 17.30 szentségimádás (T)
az esti szentmise után rózsafüzér közös imádkozása (T) A hónap 2. csütörtökén 20.15-től a MÉCS családközösség összejövetele.
• Péntek: 16–18 ifjúsági klub;
17–18 bérmálkozási oktatás.
17 órától volt bérmálkozók ifjúsági
hittanja
19–20 felnőtt hittan kéthetente
• Szombat: 10–12 oratórium
17 órától középiskolások klubja
17 órától rózsafüzér közös imádkozása (T)
• Vasárnap: 18.00–19.30 a Vivace Kórus próbája; Kalász összejövetel a
hónap 2. vasárnapján

HUMOR
•
•

Ki az abszolút vékony?
Akin átsüt a nap.

NYÁRI HITTANOS NAPKÖZIS TÁBOR
Ezen a nyáron ismét lehetőségünk nyílik a plébánia szervezésében napköziotthonos hittantábor megrendezésére. A nagy érdeklődésre való tekintettel két időpontot is hirdetünk.
Szeretettel várjuk 6 éves kortól azokat a gyerekeket, akik szívesen töltenének
egy hetet kis közösségünkben.
A tábor ideje alatt kirándulással, uszodázással és sok-sok játékprogrammal
szeretnénk kellemessé tenni a nyári szünetet.
1. Hittantábor időpontja: 2012. június 25-29-ig
2. Hittantábor időpontja: 2012. július 2-6-ig
Helyszín: Kistarcsai Plébánia
A napi programok kezdése: 8.00 óra
Napi programok vége: 17.00 óra
Ellátás: teljes ellátás
A tábor költsége: 6.000,-Ft/fő/hét
Jelentkezési határidő: 2012. május 31.
Befizetési határidő: 2012. június 3.
Előleg: 1.000,-Ft
Ha gyermekük szeretne részt venni a
táborban, akkor a jelentkezési lapot az előleg befizetésével és az időpont megjelölésével kérjük leadni a sekrestyében vagy a hitoktatóknál. Szeretnénk, ha anyagi okok miatt senki sem maradna le a táborozásról, ezért, ha ilyen irányú segítséget szeretne kérni, keressen meg személyesen,
hogy segíteni tudjunk.
A táborozással kapcsolatban szülői értekezletet tartunk 2012. június 3-án,
9.45-kor (a szentmise után) a plébánia közösségi termében, ekkor ismertetjük a
tábor pontos programját is.
1. tábor vezetője: Méhes Zsuzsa +36 (70) 225-3060
2. tábor vezetője: Csonkáné Kisréti Boglárka +36 (30) 359-0059
A táborozással kapcsolatban szívesen állunk a szülők rendelkezésére a fenti
telefonszámon, vagy az alábbi e-mail címeken: mehes.zsuzsanna@gmail.com;
bkisreti@t-email.hu

ESEMÉNYEK
• Április 14-én, 18 órakor Baba-mama
és ovis mise lesz.
• Nagycsütörtök: 18 órakor szentmise
az utolsó vacsora emlékére.
• Nagypéntek: 8 órakor keresztút, 18
órakor szertartás.
• Nagyszombat: reggel 8 órakor szentségkitétel, egész nap lehet látogatni a
szentsírt. 20 órakor kezdődik a szertartás a végén körmenet. A húsvéti vigília egész ünneplése éjjel történik,
ne kezdődjék a sötétség beállta előtt,
kéri a püspökök testülete. Ez az éjszaka a legszentebb számunkra, egybekapcsolódunk Krisztus feltámadá-

sának misztériumával. Ehhez hozzátartozik a sötétség is. Mivel a nagyszombat nem böjti nap a sonkát már
délután is meg lehet kóstolni, de a
feltámadási körmenet után még jobban fog ízleni mindenkinek.
• Húsvétvasárnap ünnepi miserend.
• Húsvéthétfőn 7.30; 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
imádkozzuk. Az imádság szövege
a padok mögötti asztalról elvihető.
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