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FÖLTÁMADT, AMINT MEGMONDTA
Szent Máté evangéliumában az an-

gyal, amikor hírül adja az asszonyoknak
Jézus feltámadását, azt mondja: Föltá-
madt, amint megmondta (Mt 28,6).
Nyomatékosan hozzáteszi: amint meg
mondta. Szent Márk evangéliumában az
angyal azt mondja: viszontlátjátok,
amint megmondta (Mk 16,7). Szent
Lukács evangéliumában így szól az an-
gyal: Jusson eszetekbe, mit mondott
nektek (Lk 24,6). Szent János evangéli-
umában ezt olvassuk: Eddig ugyanis
nem értették meg az Írást, amely szerint
föl kell támadnia halottaiból (Jn 20,9).
Isten a próféták által megígérte a Meg-
váltót, a próféták megjövendölték Jézus
életét, és maga Jézus is többször megjö-
vendölte az apostoloknak szenvedését
és feltámadását.

Akár az egész Szentírást, akár csak a
feltámadásról szóló részt olvassuk el,
mindig és mindenhol ugyanazt tapasz-
taljuk: mindig minden pontosan úgy
történt, ahogy Isten megígérte, ahogy
azt kezdettől fogva szeretetből eltervez-
te. Isten örökké hűséges: megtartja ígé-
reteit. Hűséges szeretettel szereti az
embert, akit saját képére és hasonlatos-
ságára teremtett. Mielőtt a világot meg-
teremtettem, már szerettelek téged. …
Ez a szeretet örökké változatlan marad.
– mondja Jézus Szent Fausztinának, és
általa nekünk is. Jézus szeretetből vál-

tott meg minket, hogy részesei lehes-
sünk az ő isteni életének.

Mind a négy evangélium világosan
leírja, hogy annak a hétnek az első nap-
ján kora hajnalban kik mentek Jézus sír-
jához, mit láttak, és hogyan viselkedtek
a hír hallatán. Jézus anyja nem ment a
sírhoz. Mária, aki szíve minden rezdülé-
sével folytonos „igen” volt Istennek, aki
életének minden pillanatát Isten szolgá-
latába állította, és egész életén át követ-
te, ő ne ment volna ki fia sírjához? Nem,
Mária nem ment a sírhoz. Hitt Istennek.
Tudta, hogy úgy lesz, amint megmond-
ta. Mindig hitt Isten szavának. Boldog
vagy, mert hitted… – mondta neki Er-
zsébet, pedig akkor még egyikük sem
tudta, hogy milyen szenvedés vár Mári-
ára. Ő hűséges maradt akkor is, amikor
az apostolok elhagyták Jézust, és elfu-
tottak, mert emberileg érthetetlen és fé-
lelmetes volt, ami történt. A kereszt
lábánál emberek között Mária fájdalma
volt a legnagyobb, hiszen róla írja a
Szentírás: Ó, ti mind, akik általmentek
az úton, nézzétek és lássátok, van-e az
én fájdalmamhoz hasonló fájdalom!
(Siral 1 ,1 2). Mária hitt akkor is, amikor
Jézus halott testét – aki az ő fia és Isten
Fia –, a megfeszített Szeretet-Istent az
ölében tartotta. Amikor a sír elé nagy
követ hengerítettek, Mária akkor is hitte,
hogy aki a kő mögött holtan fekszik, az
a feltámadás és az élet. Mert Isten meg-
mondta. Rendíthetetlen a hite.

Amikor a legsötétebb az élet, Mária
akkor is tudja, hogy Isten örökké hűsé-
ges: megtartja ígéreteit. A Szentírás
ugyan nem írja, de a hagyomány, Bol-
dog Emmerich Anna Katalin látomásai
és szívünk érzése szerint is úgy gondol-
juk, hogy a feltámadt Jézus először
édesanyjának jelent meg. Lélekben
szemlélhetjük ennek a megdicsőült ta-
lálkozásnak az örömét, amelyről egész
húsvéti időben énekelünk: Mennynek

MINDEN KEDVES OLVA-
SÓNKNAK KEGYELEM-

TELJES HÚSVÉTI
ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

Házaspár találkozó és lelkigyakor-
lat volt március 21 -én, melyet Kovács
Lajos edelényi görögkatolikus atya
tartott. Köszönjük neki és családjának,
hogy eljöttek hozzánk, gazdagítani az
egyházközséget, megerősíteni a csa-
ládjainkat, házaspárjainkat.

Aki nem tudott eljönni a lelkigya-
korlatos estékre a plébánia Youtube
csatornáján megtekintheti a szentbe-
szédeket: www.youtube.com/user/
KistarcsaPlebaniaFolytatás a 2. oldalon >>>

LELKIGYAKORLAT
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királyné asszonya / örülj, szép Szűz, al-
leluja / mert kit méhedben hordozni /
méltó voltál, alleluja. // Amint meg
mondotta vala / föltámadott, alleluja /
imádd Istent, hogy lemossa / bűneinket,
alleluja.

Mária mindig hű maradt Isten tervé-
hez – nem a sajátjához, Istenéhez. Mári-
ától tanuljuk, hogyan válaszoljunk
hűséges szeretettel Isten hűségére, szere-
tetére, hogyan viszonozzuk annak a sze-
retetét, aki meghalt a mi szeretetünkért.

A mi hűségünk törékeny, nagyon tö-
rékeny. Amikor csalódottan botorkálunk
az életben, hasonlítunk az emmauszi ta-
nítványokra, akik csomagolnak, és in-
dulnak vissza Jeruzsálemből haza:
mindennek vége, nincs mire várni, mi
viszont azt reméltük… – de nem úgy
lett. Mi szeretnénk megmondani, hogy
mi és hogyan legyen, és azt is, hogy mi-
kor. És akkor Isten egy váratlan fordu-

lattal belép az életünkbe, és átalakítja
azt. Minden, ami azelőtt töredékes és
érthetetlen volt, Istennel teljesen össze-
függővé és érthetővé válik. Csak rá kell
hangolódnunk Isten tervére úgy, hogy
szabadon elfogadjuk akaratát, hogy be-
lesimulunk a tenyerébe, hogy hűek ma-
radunk ahhoz a tervhez, amelyet Ő
alkotott rólunk – és nem mi magunkról.

Bukdácsolva járunk az életben, de
Isten ezért nem fordul el tőlünk, sőt, a
lehető legközelebb jön hozzánk, hogy
felemeljen, és orvosolja sebeinket. Isten
nem változik, soha nem hagy el: hisz
bűneink bármily nagyok: csodás irgal-
mad még nagyobb – imádkozzuk. Ha
hűtlenné válunk, ő azért hű marad, mert
önmagát meg nem tagadhatja (2Tim
2,1 3). Isten szereti az embert. Nem gon-
dolta meg a megtestesülést, a keresztha-
lált, sőt, újra és újra megújítja a
szentmisében. Az Oltáriszentségben

mindig velünk és bennünk akar lenni,
hogy útitársunk legyen, hogy tápláljon,
hogy legyen erőnk kitartani az úton,
amelyre meghívást kaptunk. Megígérte
nekünk, hogy Akinek megbocsátjátok
bűneit, bocsánatot nyer (Jn 20,23), és
azt is, hogy Aki eszi az én testemet, és
issza az én véremet, annak örök élete
van, és én feltámasztom őt az utolsó na-
pon (Jn 6,54). Isten minden szava örök,
nem változik. Isten örökké hűséges:
megtartja ígéreteit.

Istenem, hiszek benned, mert örökké
igazmondó vagy.

Istenem, remélek benned, mert vég-
telenül hű és irgalmas vagy.

Istenem, mindennél jobban szeretlek
téged, mert végtelenül jó és szeretetre-
méltó vagy.

Áldott húsvéti ünnepeket kívánok
mindenkinek!

Szilágyi Mária

AZ ÉLET ÉRTÉKE
Krisztus föltámadt a halottak

közül, / Halállal győzte le a halált /
És saját föltámadásával életet
ajándékozott – ezzel az ősi him-
nusszal viszik az égő húsvéti gyer-
tyát az oltárhoz örmény szertartás
szerint. Örök életet ajándékozni –
erre csak Isten képes. Még a mu-
landó életet is csak világra segíti az
orvos vagy a bábaasszony, de a Te-
remtő akarata nélkül nem tehetnék
meg. A Szentírás azt a benyomást erő-
síti meg, hogy az egész teremtés ér-
tünk, emberekért van, hiszen az
egyetlen gondolkozó teremtmény az
ember volt, akinek testét magára vette
az Úr, hogy visszaszerezze számunkra
az örök életet, melyet elpazarolt az el-
ső ember – és mi is elpazaroljuk
számtalanszor! (Persze ez csak a világ
általunk ismert emberi oldala, nem
tudhatjuk, hogy ezen kívül még hány-
féle olvasata van, mert nem vagyunk
mindentudók. Hiszen egy igazán jó
versnek is gyakran többsíkú értelme,
jelentése van és egyik sem „érvényte-
leníti” a másikat.) Az viszont teljesen
nyilvánvaló, hogy a mulandó, földi
élet minőségét messze fölülmúlja az
öröklét a mennyek országában.

A történelem folyamán mindmáig
számtalanszor semmibe vették az em-
beri élet értékét. A „megvalósult szo-
cializmusban” ugyan azt hirdették,

hogy „a legnagyobb érték az ember”,
de Szibériától Kistarcsáig és a mostani
Észak-Koreáig elmondhatatlan ember-
áldozattal járt ez a kísérlet, melyet ne-
künk az egyetemen kötelező tárgy-
ként, mint „tudományos szocializ-
must” kellett tanulnunk. De ne csak a
történelemre és a politikára gondol-
junk. Hazánk népességfogyásának
egyik alapvető oka Kodolányi János
idejében az egyke volt, majd később
kifejezetten a magzatgyilkosságok
pusztítása. Erről írta hajdan Juhász
Ferenc hatalmas költeményét „A té-
kozló ország” címen, ami igazán bátor
tett volt (már túl voltunk a Ratkó-kor-
szakon). Ehhez csatlakozott az eutaná-
zia, a nyugatról felénk hömpölygő
járvány, az asszisztált öngyilkosság.
Ezek a néma gyilkosok léptek a kö-
zépkor rémei, a pestis, fekete himlő és
kolera helyébe. És mit mondhatunk az
„extrém sportokról”, amelyeknek tu-

lajdonképpen semmi közük sincs a
sporthoz, hiszen a sport az ember
egészségéért van? Inkább nevezhet-
nénk puszta feltűnésből vagy kedv-
telésből végrehajtott (olykor gépe-
sített) öngyilkosságnak. És ezeket
az öngyilkosokat egyesek hősként
ünneplik!
A földi élet nem arra való, hogy el-

fecséreljük vagy eldobjuk, hanem
arra, hogy elnyerjük az örök életet,

amelynek lehetőségét ajándékba kap-
tuk! Gondoljunk a templomunkban
lévő emléktáblára és az elhagyott cse-
csemők pár éve fölszentelt életmentő
kápolnájára!

1 931 -ben alakult meg a Magyar
Katolikus Orvosok Szent Lukács
Egyesülete. A 40-es évek végén az el-
nyomó rendszer feloszlatta, de 1991
óta újra működik. Egyik fő feladatá-
nak tekinti, hogy szót emeljen az em-
beri élet védelméért, fogantatásától
annak természetes megszűnéséig.
Tagjai közé fogad egészségügyi dol-
gozókat és kórházlelkészeket. Akik
közel negyedszázada átvették a stafé-
tabotot, azok közül sajnos többen el-
távoztak az élők sorából, mások élet-
koruk vagy fő hivatásuk miatt már
nem tudnak részt venni a vezetőség
munkájában, ezért is keressük a foly-
tatást az ifjabb generációban.

Szám László dr.
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A tavalyi, jól sikerült családi far-
sang tapasztalatai alapján úgy döntöt-
tünk, hogy ez évben is farsangolunk.

Február 1 3-án, péntek délután a
szervezők hangulatos farsangi díszí-
tést varázsoltak a községi Táncsics
Mihály Művelődési Ház nagytermébe.
Az asszonyok, családanyák rövid idő
alatt az otthonról hozott vendégváró
terítékkel díszítették fel az asztalokat.
Eközben szép számmal gyűltünk
össze felnőttek, fiatalok vegyesen.

A farsangot Görbe József plébános
atya nyitotta meg. Felhívta mindannyi-
unk figyelmét az összetartozásunk fon-
tosságára, és arra, hogy ennek erősítése
nem magától működő folyamat. Ahhoz,
hogy közösségünk erősödhessen, gya-
rapodhasson, mindannyiunknak szere-
tettel figyelnünk kell egymásra. Somlai
Józsefatya sajnos egészségi állapota mi-
att nem tudott jelen lenni körünkben.

A köszöntő és buzdító szavak után
a gyerekek jelmezbemutatója követke-
zett nagy örömet okozva mindenkinek.

A felnőttek régi ismerősökkel be-
szélgethettek, vagy éppen újdonsült
ismeretségek bontakoztak ki a jó han-
gulatú együttlét alatt, miközben fala-
tozhattunk a finom salátákból, szend-
vicsekből, süteményekből.

Mint, ahogy az általában történik
az ismétlődő alkalmakon, most is hiá-
nyoztak olyanok, akik egy évvel ez-
előtt együtt örültek velünk. Ők jó, ha
tudják: hiányoztak nekünk! Viszont
voltak olyanok, akik most voltak elő-
ször közöttünk ilyen alkalommal. Ők
is jó, ha tudják: örültünk nekik!

Jó volt újból együtt lenni katolikus
közösségünkben!

Köszönjük a szervezést és segítsé-
get Rónai Pálné Krisztinának, Krantz-
né Ágnesnek, Simon Andreának,
Mátyás Ilonka hitoktatónak és mind-
azoknak, akik süteménykészítéssel,
vagy egyéb segítségükkel hozzájárul-
tak farsangi összejövetelünk megtar-
tásához, valamint köszönjük Nagytar-
csa Község Önkormányzatának a mű-
velődési ház használatát.

Farkas István
fotó: Mizer Zsolt

FARSANGI ÖRÖMÖK

A képek tanúsága szerint, nagyon
jó hangulatban telt az idei farsangi
mulatságunk. A Hajarózsa Utazó
Színház a Szóló szőlő, mosolygó alma
és csengőbarack című mesét játszotta
el a gyermekek közreműködésével.
Szerencsére volt jelmezbe beöltözött
királykisasszonyunk három is, akik
részt vettek a játékban. A többi gyer-
kőcöt is sikerült a színészeknek a me-
se helyszínére varázsolni, így igazán
jól érezték magukat. A Baba-Mama
klubos gyermekek is beöltöztek és az
iskolásokkal együtt jobbnál jobb jel-
mezekben masíroztak. Köszönjük a
szülőknek a sok finomságot és azt is,
hogy minden gyermek egy „Zsákba-
macska” ajándékkal mehetett haza!

Kép és szöveg: M.Zs.

GYERMEKFARSANG A PLÉBÁNIÁN
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A NAGYHETI SZERTARTÁSOK ZENEI ANYAGA
A nagyhét és a húsvét az egyházi

év szíve, középpontja. A nagyheti li-
turgia rendjét a szertartáskönyvek és
az énekeskönyvek határozzák meg.

Ezeket a szertartásokat általában
minden szentmisén átéljük, (akár
nagyböjt van, akár húsvét, stb.) de saj-
nos sokan nem veszik észre, hogy mi-
kor valósul meg a szentmise folya-
mán. Sokszor csak megszokásból
minden különösebb gondolat nélkül
énekeljük el az aznap előírt énekeket.
Minden kötelező ünnepnek megvan-
nak a szebbnél-szebb énekei, melyeket
elsősorban a Hozsanna imakönyvben,
és az Éneklő Egyházban lehet megta-
lálni, de más énekeskönyvekben is
megtalálhatók.

Mivel ezekben a napokban ünne-
peljük hitünk legnagyobb titkát, ezek-
ről szeretnék néhány gondolatot meg-
osztani az olvasókkal.

Virágvasárnap
Ez a nap nagyböjt 6. vasárnapja, de

már komolyan figyelmeztet minket a
közelgő nagy titok ünneplésére. Már
csak hat nap van hátra húsvétig.

Ezen a napon azt ünnepeljük, hogy
az Úr bevonul Jeruzsálembe, és mi is
elkísérjük őt azon az úton, a szenvedés
útján. Szent színjáték játszódik le előt-
tünk, melynek azonban nemcsak né-
zői, hanem szereplői is vagyunk. A
miseruha színe ezen a napon már piros
színű. A kezdő énekben is már elébe
megyünk Megváltó Királyunknak, ha
nem is pálmaágakkal, de barkákkal és
örömteli énekszóval, körmenetben
megyünk be az Úr házába (Ho 77, ÉE
82). Ezt az ünnepet máskor az átvál-
toztatás előtt éljük át a szentmisében,
amikor ezt énekeljük:

Hozsanna a magasságban! Áldott,
aki jön az Úr nevében!

A szentmise következő részében
már Jézus szenvedésének történetét a
passiót éljük át, melyet sok helyen
énekkarok előadásában lehet meghall-
gatni. („A” évben Szent Máté, „B” év-
ben Szent Márk, „C” évben Szent
Lukács evangélista írása szerint.) Utá-
na a szentmise a szokásos módon foly-
tatódik.

Nagycsütörtök
A szenvedésre induló Jézus búcsú-

estje övéivel, melyre örök idők óta ké-
szült, és ezen az estén adta át bú-
csú-ajándékait. Mennyi minden törté-
nik ezen a napon.

Délelőtt a székesegyházakban a
püspök az egyházmegye papjaival ün-
nepélyes olajszentelési misét mutat be,
ahol megszenteli a keresztelésnél, bér-
málásnál, betegek keneténél, temp-
lomszentelésnél használatos szent
olajokat és a krizmát.

A liturgia egyik legszebb szertartá-
sa, de mivel sajnos munkanap van,
ezért nagyon kevés embernek adódik
az a lehetőség, hogy ezen részt ve-
gyen, de jó lenne, ha egyszer mindenki
részt tudna venni rajta. Ezen a szent-
misén a papság megújítja a szentelés-
kor tett papi ígéretét.

Régen ezen a napon történt a nyilvá-
nos bűnökért vezeklők kiengesztelődé-
se, feloldozása, visszafogadása is, ez
emlékeztessen minket arra, hogyha még
nem végeztük el a húsvéti szentgyónást,
akkor minél előbb tegyük meg.

Áhítattal készülődjünk testvérek!
mondja a mai kezdőének (Ho 79)
mintegy felszólítás az imádságos áhí-
tatra, és ama titkos estére, amikor Jé-
zus megalapította az oltáriszentséget.
A miseruha színe fehér vagy arany. Az
esti szentmise szokásosan kezdődik és
a glóriáig minden a megszokott módon
történik. Ámde amikor a pap vagy a
kántor beénekli a dicsőséget, a temp-

lomban megszólalnak a harangok, a
csengők és fényesen megzendül az or-
gona, amelyek kb. egy percig szólnak,
ezután a csengők elhallgatnak, de a
harangok és az orgona a dicsőség
éneklése alatt még szólnak! Miután el-
énekeltük a Glóriát, a harangok és az
orgona elhallgat, és egészen húsvét éj-
szakáig már nem is szólalnak meg! A
szentmise az igeliturgiával folytatódik,
ahol szép zsoltárokat énekelünk.

Sok templomban ezután egy szép
szertartás következik, a lábmosás
szertartása.

A szentmise ezután a szokott mó-
don folytatódik egészen az áldozás vé-
géig, de itt már egész másként
fejeződik be. Az átváltoztatás alatt a
megszokott csengő nem szól, helyette
kereplőket használnak. Az áldozás
utáni könyörgés után az oltáriszentség
nem kerül vissza a tabernákulumba,
hanem egy külön helyre teszik. (Ahol
ez megvalósítható – pl. Váci székes-
egyház – egy külön kápolnába viszik
el.) A szentmise végén nincs áldás, de
ekkor kezdődik a virrasztás, és oltár-
fosztás is van, amikor is az oltárt meg-
fosztják díszeitől. Ezek azt jelképezik,
hogy Jézus az utolsó vacsora után ki-
ment tanítványaival az Olajfák hegyé-
re, ahol érettünk vérrel verejtékezett,
és később elfogták.

Nagypéntek
Az Úr szenvedésének és keresztha-

lálának napja. Ez a nap szigorú böjti
nap, ami azt jelenti, hogy 14 éves kor-
tól tilos húsételt fogyasztani, és 1 8
éves kortól 60 éves korig csak három-
szor szabad étkezni és egyszer jóllak-
ni. Liturgikus szín a piros.

Ezen a napon nincs szentmise, mert
ma maga az örök Főpap mutatta be
véres áldozatát a kereszt oltárán. A nap
folyamán lamentációt és keresztutat
szoktak végezni. Belépve a templom-
ba, Isten háza kopár, megfosztva min-
den ékességétől, a tabernákulum üres,
és az örökmécs sem világít. A szertar-
tás 3 részből áll. Kezdetén a pap és az
asszisztencia csendben vonul be.
Nincs ének, nincs harangszó, csupán
egy kereplővel lehet jelezni a szertar-
tás kezdetét. Miután bevonultak, min-
denki letérdel, a szertartást végző papFerenc pápa lábmosása

Barkaszentelés Máriabesnyőn
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és a közvetlen két diakónus arcra bo-
rul. Az egész szertartás könyörgéssel
kezdődik. Utána az ige liturgiája az ol-
vasmány és szentlecke hangzik fel,
melyek között zsoltárok hangzanak fel
(itt van az első ének az egész szertar-
tásban), majd ismét felhangzik a pas-
sió, melyet minden évben Szent János
evangélista szerint énekelnek vagy
felolvassák. Rövid homília után ősi
könyörgések hangzanak el.

A szertartás 2. része a keresztlelep-
lezés. A letakart keresztet behozván a
pap háromszor énekli a Ho 63 ének
dallamára: - Íme, a szent keresztfa, raj-
ta függött valaha a világnak váltsága.
Mi pedig így válaszolunk: - Jöjjetek,
hát keresztények, hódolattal hajtsunk
térdet, üdvözlégy szent keresztfa!

Ezután mindenki hódol a kereszt
előtt, ezalatt énekeljük: Gyászba bo-
rult, Isten csillagvára… (Ho 67/B )
Királyi zászló jár elől… (Ho 82 )

A szertartás 3. része az áldozás
(csonkamise). Ilyenkor előhozzák az
Oltáriszentséget, és ekkor járulunk
szentáldozáshoz, ezalatt szentségi éne-
keket énekelünk.

Befejezésül megnyitják a szentsírt,
és egész este lehet hódolni.

Nagyszombat
Az Úr még ezen a napon is a sírban

nyugszik. Reggel kihelyezik az Oltári-
szentséget a szentsírra, és egész nap
lehet a szentsírt látogatni. Szentmise
még ezen a napon sincs!

Este kezdődik a húsvéti vigília. A
háború előtt éjfélkor kezdték a szertar-
tást és hajnalban a feltámadási körme-
nettel fejeződött be.

A szertartás most is úgy kezdődik,
hogy a pap és az asszisztencia csend-
ben végigmegy a templomon egészen
a főbejáratig. A templomban teljes sö-
tétség van, sehol nem ég a villany, és a
gyertyák sem égnek! Először tűzszen-
telés van, a pap megáldja az új tüzet,
amiről meggyújtják a húsvéti gyertyát.
Ezután csak a húsvéti gyertya fénye
világítja be a sötét templomot, és a pap
vagy diakónus háromszor, egyre ma-
gasabb hangon énekli be: – Krisztus
világossága! A válasz: – Istennek le-
gyen hála!

Közben a húsvéti gyertyáról min-
denki meggyújtja a magával hozott
gyertyákat is, így a templom lassan
kezd kivilágosodni. Ezután a gyertyák
fényében elhangzik a húsvéti örömé-
nek. Ezután olvasmányokat hallgatha-
tunk meg, amik között zsoltárok
hangzanak el. A zsoltárok után a pap
egy könyörgést imádkozik. Ezután a
diakónus vagy pedig a kántor rövid
énekkel felkéri a szertartást végző pa-
pot, hogy énekelje be a glóriát. Miután
elhangzik, a templomban fölkapcsolják
a villanyokat, a harangok megkondul-
nak, a csengők is megszólalnak, és újra
fényesen felzúg az orgona is, majd is-

mét elénekeljük a glóriát, ami után a
szentmise már a szokott módon folyta-
tódik. A szentlecke után újra felhangzik
az ALLELUJA, amit hamvazószerda
óta nem énekeltünk. Ezen a napon a hi-
szekegyet nem imádkozzuk el, mert a
homília után keresztvízszentelés van,
és keresztelést is lehet végezni. Ez a
szertartás a mindenszentek litániával
kezdődik, majd a víz megáldása, és
utána közösen megújítjuk a keresztségi
fogadalmat, majd a pap meghinti a hí-
veket az új vízzel, közben énekeljük,
hogyUram Jézus légy velünk! (Ho 150,
ÉE 200) Ezután a szentmise a felaján-
lással folytatódik, húsvéti énekekkel
Örvendjetek angyalok (Ho 85), Krisz-
tus virágunk (Ho 89).

A szentmise után felnyitják a
szentsírt (ÉE 840), és ünnepélyes dia-
dallal megyünk ki a feltámadási kör-
menetre, mely alatt húsvéti énekeket
éneklünk, de engedélyezettek az oltá-
riszentségi énekek is, pl. Euchariszti-
kus himnusz (Ho 280B). A templomba
visszatérve, énekeljük: Mennynek Ki-
rályné asszonya (Ho 205), majd a leg-
végén a Pápai himnuszt (Ho 275) és a
Magyar himnuszt (Ho 306) és utána
Örvendetes napunk támadt (Ho 90).

Húsvétvasárnap
Ez a nap hitünk legnagyobb ünne-

pe, az Úr feltámadásának napja. Tet-
szés szerint húsvéti énekeket énekel-
hetünk. A szentlecke után felhangoz-
hat a szekvencia, majd az alleluja is.

Tomecz Róbert kántor

Munkácsy MIhály: Golgota 1884

Kereszthódolat Dunakeszin
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A Katalin név sokak előtt ismerős, hi-
szen gyakori a magyar lányok között. No-
vemberben ünnepeljük Alexandriai Szent
Katalint, aki a 4. század elején szenvedett
vértanúságot. Áprilisban is van egy kevés-
bé ismert Katalin Siena (ejtsd: sziéna) vá-
rosából, aki ezer évvel később élt a 14.
században.

Hat éves volt, amikor az
első látomásban részesült: a
domonkosok temploma fe-
lett megjelent neki Krisztus
főpapi ruhában. Hét évesen
– titokban – szüzességi fo-
gadalmat tett Jézusnak.
Katalin később visszavo-
nult házuk egy pinceszerű
zugába, amit a cellájának
nevezett. Csak a templom-
ba ment ki, a gyóntatóján
kívül senkivel sem beszélt;
egyébként a cellájában ve-
zekelt, imádkozott, böjtölt
és virrasztott. Ágya nem
volt, a feje alatt egy kő volt a párna. El-
hagyta a húst, aztán fokozatosan a többi
ételt is, s csak kenyeret és zöldségféléket
evett; élete végén pedig csak az Eucha-
risztiából élt, semmi más nem táplálta.

Látomásai kezdetén egy alkalommal
megjelent neki Jézus és így szólt hozzá:
Tudod-e leányom, hogy ki vagy te és ki
vagyok Én? Ha e kettőt tudod, boldog le-
szel! Te ugyanis az vagy, aki nincs, én pe-

dig az vagyok, AKI VAN. Ha ezt az
ismeretet megőrzöd lelkedben, soha nem
fog rászedni az ellenség és minden csap-
dáját el fogod kerülni. Nem fogsz bele-
egyezni olyasmibe, ami törvényemmel
ellenkeznék, és akadály nélkül fogsz el-
nyerni minden kegyelmet, minden igazsá-

got és világosságot.
A megtestesült Igazság

tanúskodik arról, hogy a te-
remtmény a maga erejéből
semmit se képes tenni: Mert
nálam nélkül semmit sem
cselekedhettek. (Jn 15,5)

Pízában kapta meg az
Úrtól küldetésének és életé-
nek pecsétjét Krisztus meg-
ajándékozta stigmáival,
melyek Katalin kérésére lát-
hatatlanok maradtak.

Számos csoda kísérte
életét. Nagyon sokszor
esett elragadtatásba. Gyak-
ran mások előtt is teljes

önkívületi állapotba került, megmereve-
dett a keze, teste, mialatt mennyei Jegye-
sével beszélgetett. Egyik ilyen alkalommal
egy tarisznyában tojásokat vitt a szegé-
nyeknek és ráesett a tarisznyára, de a tojá-
sok sértetlenek maradtak. Másik alkalom-
mal ráesett a tűzhelyre és órákig feküdt a
parázson, anélkül hogy a haja megpörkö-
lődött volna, de még füst szaga sem lett.

Hihetetlen türelemmel ápolt halálos
betegeket a legkisebb felindulás nélkül,
pedig volt olyan alkalom, hogy meg is rá-
galmazták, de némán tűrte és tovább szol-
gált alázattal. Később amikor beigazoló-
dott ártatlansága, akkor sem vetette sze-
mére a rágalmazónak a hibáját.

Sokat fáradozott az egyház egységéért.
Rómában a pápa mellett állt. Megkapta a
lelkek megkülöböztetésének adományát,
mellyel úgy belelátott a lelkekbe, ahogy
más látja a ruházatot. XI. Gergely pápának
panaszkodott a tolmács által, hogyan le-
hetséges, hogy a Római Kúriában alvilági
gonoszságok bűnét találta. A pápa erre
megkérdezte, mikor jött Katalin a Kúriába.
S amikor megtudta, hogy alig pár napja,
így szólt: Hogyan tudtad néhány nap alatt
a Római Kúria erkölcseit felderíteni? Ak-
kor Katalin így válaszolt: A mindenható
Isten dicsőségére mondom, hogy otthon, a
saját városomban jobban érzékeltem a Ró-
mai Kúriában található bűnöket, mint
azok, akik naponta elkövetik vagy elkövet-
ték azokat! Erre a pápa elhallgatott.

Kérjük Szent Katalin közbenjárását,
hogy felfogjuk: mi vagyunk, aki nincs és
Isten az AKI VAN és így elnyerhessük az
örök boldogságot!

Lauer Tamás
(Forrás: Capuai Boldog RajmundOP:

Sziénai Szent Katalin élete; kép:
Andrea Vanni freskója, 14. század)

TE VAGY AKI NINCS, ÉN VAGYOK AKI VAN
A hónap szentje: Sziénai Szent Katalin

A Mária Rádió családokat segítő kezde-
ményezése S ha csak egy pohár vizet ad is
egynek, akár a legkisebbnek is azért, mert
az én tanítványom, bizony mondom nektek,
nem marad el a jutalom. (Mt 10,41 )

A Bibliában Jézus, mint a szegények,
elesettek, peremre szorultak, betegek segí-
tője jelenik meg földi tevékenysége során.
Ferenc pápa legtöbb megnyilvánulása is a
szegényekért viselt felelősségünkről szól.

Vannak önhibájukon kívül nagyon ne-
héz helyzetben élő, jobb sorsra érdemes
családok, s vannak segítőkész, jobb módú,
vagy határozottan jómódú családok. Sze-
retnénk elérni, hogy ezek megtalálják egy-
mást, megismerjék egymást, megszeres-
sék és segítsék egymást. Országos moz-
galmat álmodunk, amiben
az együttérzés és a segítő
szeretet közösséget és
társadalmat épít és létre-
hozza a szolidaritás hatal-
mas hálózatát. A kezde-

ményezés középpontjában a keresztény
szeretet tanítását hirdető Mária Rádió
(www.mariaradio.hu) áll, amely ezúttal
műsorán keresztül nemcsak hirdeti, de te-
vékeny részt is kíván venni a szeretetszol-
gálatból. A kezdeményezés Beer Miklós
püspök védnökségével valósul meg.

Rádióműsor
„Mária köpenye” címmel 2 hetente

csütörtökön 21 :00 órától jelentkezik a
Mária Rádió családokat segítő műsora.
Ebben a cselekvő szeretetről, a szolidari-
tásról, a nehéz helyzetben lévőkkel való
közösség-vállalásról hallunk Bajzáth Fe-
renc atya vezetésével. Az adásban telefo-
non és levélben érkező segítő felajánlások
és segítségkérések hangzanak el, illetve

megvalósult segítő kapcsolatokról hallha-
tunk beszámolókat.

Háttérszolgálat
A „Mária köpenye” c. műsorban vagy

levélben segítségüket felajánló és segít-
ségre szoruló családok adatait rögzítik.
Ezeket a Mária Rádió önkéntesi szolgála-
tának tagjai „családlátogatás” alapján el-
lenőrzik. Ezután kerül sor a családok
„összekapcsolására”. Az egymással kap-
csolatba lépett családok pályafutását az
önkéntes szolgálat nyomon követi. A sike-
res akciókról a „Mária köpenye” c. mű-
sorban hallható beszámoló. Ezzel is
serkentve a további együttműködést.

Kapcsolatfelvétel
Segítséget felajánló és kérő családok va-

lamint önkéntes segítőnek
jelentkezők a mariakope-
nye@mariaradio.hu címen
vehetik fel a kapcsolatot a
kezdeményezéssel.

MÁRIA KÖPENYE
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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!

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

***
Eljött a szép húsvét reggele,
Feltámadásunk édes ünnepe.
Ünneplő ruhákba öltöztek a fák,
Pattognak a rügyek, s virít a virág.
A harang zúgása hirdet ünnepet,
Egy kismadár dalol a zöld rétek felett.
Tündérország rózsái közt

gyöngyharmatot szedtem,
Akit azzal meglocsolok, megáldja az Isten.
Az illatos rózsavíztől megnőnek a lányok,
Zsebeimbe beleférnek a piros tojások.

***
Én még kicsi vagyok,
Verset nem tudok.
Majd jönnek a nagyok,
Mondanak azok.

Ajtó mellett állok,
Piros tojást várok.
Ha nem adják párjával,
Elszököm a lányával!

LOCSOLÓ VERSEK
1 .) Erre jelentkezett Jézus a názáreti

zsinagógában
2.) Jézus tanítása a 8 boldogságról
3.) Szenvedés helye
4.) Ekkor feszítették keresztre Jézust
5.) Az áruló apostol
6.) Istennel való kapcsolatunk
7.) Örömhír
8.) Jézus Kánában tette első ………
9.) A hitetlen apostol
10.) Jézus tanítványai

REJTVÉNY

Írd be a meghatá-
rozásokat a megfe-
lelő sorokba. Meg-
fejtésül egy húsvét-
hoz kapcsolódó ese-
ményt kapsz.

SZÍNEZŐ

Az oldalt összeállította: Lauer Tamás



A Szeretetláng képet 2014. július
12-én vettük át Mátraverebély-Szent-
kúton 80 zarándok testvérrel, és Kiss
Dávid kispappal, aki városunk szülött-
je. Köszönjük, hogy a szentmise előtt
a zarándok csoporttal átadhattuk a
Mária képet Görbe József kistarcsai
plébános atyának.

Részt vettünk a Szeretetláng kép-
pel az 1Úton gyalogos zarándoklaton,
a Máriabesnyői búcsún és októberben
a kistarcsai Rózsafüzér Királynője bú-
csún az egyházközségünkben. Nagy
örömmel vittük magunkkal a gyön-
gyösi Mária szobor találkozóra is.
Gyertyaszentelő Boldogasszony és
Szeretetláng ünnepén részt vettünk a
Szeretetláng átadásán és tovább adtuk
az imacsoportunknak a Szeretetlángot,
azoknak akik nem tudtak részt venni
az ünnepségen.

Minden nap a templomban a szent-
mise előtt elimádkoztuk a Szeretetláng
rózsafüzért, a Szeretetláng litániát és a
hathatós felajánló imádságot és imád-
koztunk a Szeretetláng kegyelméért és
kiáradásáért. Emiatt sokan már jóval
előbb érkeztek a templomba a mise
előtt, hogy ezeket a szép imákat el-
imádkozhassák. Többen itt hallották és
itt ismerték meg ezt az imát, amit az-
óta, szívesen imádkoznak minden nap.

Van egy imacsoportunk, melynek
tagjai minden nap az imakérések
meghallgatásáért imádkoznak, és a
Szűzanya közbenjárását is kérik. Több
kérés meghallgatásra talált.

Minden héten, kedden 15-órától
engesztelő imaórát tartunk bűneink és
mások bűneinek megbocsátásáért.
Minden hónap első péntekén 24 órás
engesztelő szentségimádást tartunk.

Köszönjük a Szeretetlángnak, hogy
itt lehetett nálunk a mi drága Mennyei
Édesanyánk Szeretetlángjának a képe.
Továbbra is kérjük az Ő közbenjárását
és Szeretetlángjának kegyelmét!

A Szeretetláng emlékkönyvből
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ÁLLANDÓ PROGRAMOK AZ EGYHÁZKÖZSÉGBEN
Helyszínek: ahol nincs jelezve, ott a plébánián van a program, T(templom)

• Hétfő: 1 0-12, Baba–mama klub;
1 8.30-tól Mária Légió imaestje
• Kedden 15 órától engesztelő imaóra (T)
1 5.30-17.30 katekézis 1 . és 2. osztály.
A hónap 2. keddjén 20.1 5-től a MÉCS
családközösség összejövetele.
• Szerdán 15.30-17.30 katekézis 3. és
4. osztály. 1 7.30-ra várjuk a plébáni-
ai hittanra azokat, akik iskolájukban
nem tudnak hittant tanulni.
1 6-17 szkóla próba
18-19.30 a Vivace Kórus próbája.
1 8.40-19.1 5 bibliaóra (T)

• Csütörtök: 1 7.30 szentségimádás (T);
• Péntek: 14.30-16.30 katekézis felső
tagozat; 1 6-1 8 Kerámia szakkör;
17 hittan elsőáldozásra készülőknek;
19-20 felnőtt hittan kéthetente;
elsőpénteken egésznapos szentségimá
dás (T– fűtési idényben a plébánián);
• Szombat: 1 0-12 oratórium
17 órától rózsafüzér közös imádkozása (T);
18 órától a hónap 2. szombatján gitáros
mise (T)
19 órától hittan bérmálkozásra készü-
lőknek.

SZENTMISÉK RENDJE
hétfő: 1 8.00
kedd: 7.00
szerda: 1 8.00
csütörtök: 1 8.00
péntek: 7.00
szombat: 7.00; 1 8.00 (elővételezett)
vasárnap: 7.30; 9.00; 10.30
Görögkatolikus szent liturgia:
április 1 9-én 18 órától.
Nagytarcsán április 5-én, 1 2-én és
26-án lesz szentmise 11 .30-tól.

IRODAI ÓRÁK A PLÉBÁNIÁN
hétfő: 1 5–18
szerda: 1 0–12
csütörtök: 10–12
péntek: 1 5–17

ESEMÉNYEK
• Nagycsütörtök: 1 8 órakor szentmise
az utolsó vacsora emlékére.
• Nagypéntek: 8 órakor keresztút, 1 8
órakor szertartás.
• Nagyszombat: reggel 8 órakor szent-
ségkitétel, egész nap lehet látogatni a
szentsírt. 19.30-kor kezdődik a szertartás
a végén körmenet.
• Húsvétvasárnap ünnepi miserend.
• Húsvéthétfőn 7.30; 1 8.00.
• Az isteni irgalmasság ünnepére e-
gyénileg kilenceddel készülünk.
• Május 9. Élő rózsafüzér zarándoklat.
• Elsőáldozás május 31 -én.
• Napközis táborok:
I. turnus: június 29 - július 3.
II. turnus: július 6-10.

• Hittanos tábor
Tiszafüred július 18-24.

• Családtábor
Balatonlelle július 31 - aug. 2-ig.

Kiadja: Kistarcsai Római Katolikus Egyházközség
Alapító: Somlai Józsefc. apát; Felelős kiadó: Görbe Józsefplébános

Szerkesztés: Lauer Tamás; Korrektúra: Bíró Ildikó; Készült 400 példányban
2143 Kistarcsa, Széchenyi u. 1 3. Telefon: 06 (30) 640-1 359; 06 (28) 740-377

Honlap: kistarcsa.plebania.hu; E-mail: kistarcsa@communio.hu
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1 +1% FELAJÁNLÁS
Az idei esztendőben is rendelkezhe-

tünk jövedelemadónk két százalékáról.
1%-át az egyházaknak, másik 1%-át pe-
dig civil szervezeteknek ajánlhatjuk fel.
Kérjük, támogassa a Magyar Katolikus
Egyház szolgálatát adója egyházi 1%-
ával! Egyházunk technikai száma: 0011

A másik 1%-kal kérjük támogassa
egyházközségi alapítványunkat, mely-
nek neve: Kistarcsai-Nagytarcsai Ró-
mai Katolikus Egyházközségért Ala-
pítvány. Adószáma: 18270284–1–13.

A SZERETETLÁNG KÉP KISTARCSÁN

Arejtvénymegfejtése:feltámadás




