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HÚSVÉTI ÜZENET 2022
Jézus, az élő kenyér, aki leszállt a  mennyből; Jézus, az Isten báránya, aki 
elvette bűneinket, feltámadt a  halálból. Alleluja! Szenvedése, halála és fel-
támadása által megváltott minket a bűntől. Örüljük és örvendezzünk! Szent 
Pál mondja: „Ha pedig Krisztus nem támadt fel, akkor hiábavaló minden ige-
hirdetésünk, és hiábavaló a ti hitetek” (1Kor 15,14). 

Jézus feltámadása a halálból a keresztény hit alapja. Ha Jézus nem támadt 
fel a  halálból, akkor a  kereszténység nem nyújt számunkra reményt. Ha 
azonban feltámadt a halálból, akkor a kereszténység Isten kijelentésének tel-
jessége, és Jézus Krisztusnak kell életünk középpontjában állnia. Azért jött, 
hogy megbékítsen minket az Atyával, hogy mindannyiunkat hazavigyen az 
Atyához. Jézus szenvedése és halála szükséges volt ahhoz, hogy mi szabadok 

legyünk most és az örökkévalóságban.
A húsvét célt és értelmet ad az életünk-

nek, még az előttünk álló küzdelmek kö-
zepette is. Ha visszatekintünk az elmúlt 
néhány évre, rájövünk, hogy mi minden 
történt az emberiséggel szerte a  világon: 
emberek elvándorlása saját hazájukból, 
világjárvány, vallási kisebbségek üldözé-
se, háború a szomszédos országban és így 
tovább. Időnként úgy éreztük, hogy a sö-
tétség, a  halál és a  komorság világában 
élünk. Jézus mai feltámadása azonban re-
ményt ad nekünk, hogy lesz fény, amely 
eloszlatja a  sötétséget; hogy lesz igazság, 
amely legyőzi a hamisságot, és hogy lesz 
élet, amely elpusztítja a halált. ▶
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Az idei húsvét ünneplése is megerősíti, hogy Krisztus valóban a világ Meg-
váltója, az emberré lett Isten, aki szenvedett, meghalt és feltámadt értünk. 
Ő általa mi is feltámadunk! Ezt mindenképpen ünnepelnünk kell. Feltáma-
dott emberekként Jézust kell életünk középpontjává tennünk, mindig. Ő meg 
fogja változtatni az életünket és a körülöttünk élőkét is! Biztosan megtapasz-
talhatjuk majd azt a békét, amit ő kínál.

Örüljünk az Ő feltámadásának. Ünnepeljük meg mindazt az áldást, amit 
a húsvét hoz nekünk!

Áldott húsvétot kívánok!

Mahimai Raj Anthony atya

▶

Folytatjuk sorozatunkat, melyben XVI. Benedek pápa (Joseph Ratzinger): 
A Názáreti Jézus című könyvének a Miatyánk imádsággal foglakozó részéből 

készült összefoglalókat adunk közre. Az emeritus pápa ebben a könyvében 
kísérletet tesz arra, hogy bemutassa az evangéliumok Jézusát, mint a „történeti 

Jézust”, és alkalmat biztosít arra, hogy ránk ragyogjon az „Úr arca”.

MI ATYÁNK, AKI  
A MENNYEKBEN VAGY I.
Az „Atyánk” megszólítással kezdjük. Ez-
zel kapcsolatban Reinhold Schneider a kö-
vetkezőt írja Miatyánk-magyarázatában: 
„A Miatyánk nagy vigasszal kezdődik; sza-
bad kimondanunk: Atya. Ez az egy szó ma-
gában foglalja az egész megváltástörténetet. 
Szabad kimondanunk: Atya, mert a  Fiú 
testvérünk volt, és kinyilatkoztatta nekünk 
az Atyát; mert Krisztus tette által ismét 
gyermekeivé lettünk”. A  mai ember szá-
mára természetesen nem érezhető minden 
további nélkül az „Atya” szó nagy viga-
sza, mivel az atya tapasztalat vagy teljesen 

hiányzik, vagy elhomályosítja az édesapák 
elégtelen volta.

De Jézustól megtanulhatjuk, mit jelent 
valójában az „Atya”. Az Atya minden jó-
nak a forrása, az igazzá lett, tökéletes em-
ber mércéje. A „végsőkig elmenő szeretet” 
(Ján  13,1), amelyet az Úr azzal teljesít be, 
hogy a kereszten imádkozott ellenségeiért, 
mutatja meg nekünk az atya lényegét. Ő ez 
a szeretet. Mivel Jézus megvalósítja a sze-
retetet, ő egészen a Fiú, és meghív bennün-
ket, hogy fiak legyünk – e mérce szerint. 

Vegyünk ehhez még egy szöveget. Az Úr 
arra emlékezet, hogy az apák nem kígyót 
adnak a  gyermekeiknek, amikor kenye-
ret kérnek tőlük. Majd így folytatja: „Ha 

AZ ÚR IMÁJA

A MIATYÁNK
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tehát ti, bár gonoszok vagytok, tudtok jót 
adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább 
megadja a  jót a ti mennyei Atyátok, azok-
nak, akik kérik őt. (Mt 7,9) A  „jó”, amit 
nekünk ajándékoz ő maga. Isten nekünk 
akarja ajándékozni magát – ez minden 
ajándék ajándéka, az „egyedül szükséges” 
(Lk 10,42). Az imádság út afelé, hogy foko-
zatosan megtisztítsuk kívánságainkat, las-
san megértsük, mi az amire tényleg szük-
ségünk van: Isten és az ő Lelke.

Amikor az Úr arra tanít, hogy az Atyais-
ten lényegét az ellenségszeretet felől ismer-
jük meg, és abban találjuk meg a  „tökéle-
tességet”, hogy így magunk is fiak legyünk, 
akkor az Atya és a Fiú közötti összefüggés 
teljesen nyilvánvaló. Jézus alakjának tük-
rében tudjuk meg, ki az Isten és milyen is ő. 
„Aki engem lát, látja az Atyát” – mondja Jé-
zus Fülöpnek az utolsó vacsora termében.

Isten atyai volta Jézus üzenete szerint 
két dimenziót mutat számunkra. Isten 
először is azért Atyánk, mert Teremtőnk. 
A lét, mint olyan, tőle jön és ezért jó: Isten-
től származik. „Ő, aki mindenki szívét al-
kotta …gondot visel valamennyi művükre.” 
– mondja a zsoltáros (33,15). A Biblia em-
berképéhez tartozik a gondolat, hogy Isten 
teremtett minden egyes embert. Minden 
embert külön-külön és önmagában akar 
az Isten. A Teremtő minden egyes embert 
ismer. Az ember a  teremtés felől nézve is 
Isten „gyermeke”, Isten az ő igazi Atyja: 
ennek a gondolatnak egy másik kifejezés-
módja, hogy az ember Isten képe.

Ez elvezet minket Isten atyaságának 
a  második dimenziójához. Krisztus egye-
dülállóan „Isten képe”. Ebből kiindulva az 
atyák azt mondják, hogy amikor Isten az 
embert „saját képére” teremtette, Krisztusra 
előretekintve, és az „új Ádám”, a  mérv adó 
ember képére alkotta. Mindenekelőtt azon-
ban: Jézus voltaképpeni értelemben „a Fiú” 

– egylényegű az Atyával. Mindnyájunkat be 
akar vonni az ő emberségébe, s így a fiúsá-
gába, a teljes Istenhez tartozásba. 

Istennek nem kész gyermekei vagyunk, 
hanem a  Jézussal való mélyülő közössé-
günk által leszünk inkább azzá. A  gyer-
meki lét azonos Krisztus követésével. Az 
„Atyaisten” szó inkább hozzánk intézett 
felszólítás, úgy éljünk, mint gyermek, mint 
fiak és leányok. Mindaz, ami az enyém, 
tiéd is – mondta az atya az elveszett fiú 
bátyjának. Az „atya” szó arra hív bennün-
ket, hogy ezzel a tudattal éljünk. Így múl-
juk felül a  hamis emancipáció őrületét is, 
amely az emberiség bűnének történetét 
nyitja meg. Ádám a  kígyó szavára maga 
akar Isten lenni, és nem akar a továbbiak-
ban Istenre szorulni. Világossá válik, hogy 
gyermeknek lenni nem függőséget jelent, 
hanem szeretetkapcsolatban állást, amely 
az emberi egzisztenciát hordozza, értelmet 
és nagyságot ad.
Forrásmű: XVI. Benedek pápa (Joseph Rat-
zinger): A  Názáreti Jézus, SZIT, Budapest 
2007. • 2. rész

N. K. E.

TEMETÉSEK
† Berecz József 
születési év: 1944 
temetés ideje: 2022. március 17.
†  Knapp Kálmánné (Májer Julianna)
születési év: 1936 
temetés ideje: 2022. március 18.
† Király Ottóné  
(Jóri Erzsébet Julianna) 
születési év: 1945 
temetés ideje: 2022. április 1.

ANYAKÖNYVI 
ADATOK
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MAGYAR SZENTEK

Megújult formában, a magyar szentek bemutatásával folytatjuk a szentekről 
szóló sorozatunkat. Elsőként az Árpád-ház szentjeit mutatjuk be,  

hiszen az európai dinasztiák közül az Árpád-ház adta a legtöbb boldogot 
és szentet a katolikus egyháznak.

SZENT ISTVÁN, 
A KERESZTÉNY KIRÁLY II.
Az államalapítás és az egyházszervezés 
szorosan összefonódott, s a  kettős folya-
mat munkásai nem tudták és nem is akar-
ták a  teendőket elkülöníteni. Megszülettek 
a  döntések a  püspöki és a  várispáni szék-
helyeket illetően. A király hamarosan kibo-
csátotta az első pénzeket. Az első pénzverde 
Esztergomban működhetett. Megfogalmaz-
ták az I. Törvénykönyvet karoling minták 
alapján. A törvénycikkelyek meghatározták 
a püspökök és az egyházi személyek felada-
tait, munkaterületeit, a bíráskodás területén 
élvezett kiváltságukat. Az egyházi vagyon 
királyi védelmet élvezett, a magán- és kirá-
lyi tulajdon sérthetetlenségnek örvendett. 
A keresztény hit életre váltása szintén meg-
fogalmazódott a  vasárnapok, ünnepnapok 
és böjtök megtartásával. Törvények tiltották 
a  Tízparancsolatba ütköző cselekedeteket. 
A keresztény király a nomád társadalomból 
korszerű keresztény államot formált.

A Nagy Legenda – melyet 1077 táján ha-
gyományozott ránk a névtelen papi szerző 
– így ír a  király egyházszervező tevékeny-
ségéről: „Az Istent szolgáló legkeresztényibb 
fejedelem olykor (az idegenből jött egyhá-
ziak) tanácsát kérte, máskor csak egyikük-
kel, másikukkal tanakodott. Az országot 

tíz püspökségre osztotta a  római apostoli 
szék hozzájárulásával, s jóváhagyásával az 
esztergomit rendelte a  többiek fejévé és fel-
ügyelőjévé.” Ez a  rövid megállapítás négy 
évtized szívós munkáját takarja, melynek 
során a  várispánságok, vármegyék szerve-
zésével párhuzamosan és azzal szoros kap-
csolatban létrejött az egész ország területét 
befedő egyházmegyerendszer. Ennek ki-
indulópontja az 1000. év karácsonyán tör-
tént koronázás, majd az 1001. év húsvétján 
Ra ven ná ban tartott zsinat, ahol II. Szilvesz-

AZ ÁRPÁD-HÁZ SZENTJEI
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ter pápa jóváhagyta a magyar egyházi szer-
vezet „alapkőletételét”, és a kérelmező Szent 
Istvánt „apostoli hatalomban” részesítette. 
Így a magyar egyház születését 1001 húsvét-
jához köthetjük. A pápai jóváhagyás birto-
kában megkezdődhetett a magyar egyház-
tartomány megszervezése, melynek élére az 
esztergomi érsekséget állították mater et ca-
put (anya és fő) minőségben. Az esztergomi 
érsekséggel párhuzamosan megkezdődik 
a veszprémi püspökség szervezése is, majd 
megalakul a  kalocsai érsekség, mely azóta 
is komoly fejtörést okoz a  történészeknek, 
hiszen általában egy királyságnak elegendő 
egy érsekség. A  következő években meg-
történik a győri püspökség felállítása és az 
egri egyházmegye megszervezése. Erre az 
időre tehető az erdélyi püspökség alapítá-
sa, végül 1009-ben a  pécsi, mellyel lezárul 
az egyházmegyealapítások első szakasza. 
István király uralkodása második felében 
még három egyházmegyét alapított, a biha-
rit, a  csanádit, végül 1038 előtt valameny-
nyivel a  váci püspökséget. Szent István és 
munkatársai a várispánságok és megyék ki-
építésével párhuzamosan azokhoz szorosan 
kapcsolódva megszervezték az egyházme-
gyéket. Tíz egyházmegyéből hatnak a szék-
helye egyben megyeközpont is volt.

A II. Törvénykönyvben meghatározzák 
az egyházak működéséhez szükséges anya-
gi alapot. „Ha valakinek az Isten tízet adott 
egy évben, a tizediket Istennek adja.” A fal-
vak templomainak építéséről is törvény ren-
delkezik. „Tíz falu építsen egy templomot, 
amely két szálláshellyel és ugyanannyi szol-
gával, lóval és marhával, hat ökörrel és két 
tehénnel, 30 aprójószággal adományozzák 
meg.” A  királyi akarat ily módon gondos-
kodott a  szerény, de biztos megélhetésről 
a pap számára, cserében a hívek között tar-
tózkodásért és a  lelkipásztori szolgálatért. 
A  templomépítés a  még mozgásban lévő 

nomádság letelepedését és egyben a hitélet 
erősödését szolgálta. Ezzel elkezdődik a jel-
legzetes kör alakú, kisméretű templomok 
építése. Az első templomok többségét fából 
ácsolták, ritkábban kőből vagy téglából ké-
szültek. A  felszenteléskor a  király gondos-
kodott a liturgikus edényekről és ruhákról, 
a püspök feladata volt a papnevelés és a kó-
dexek beszerzése.

Szent István királyról írja a Nagy Legen-
da: „hívő ember volt, aki minden cselekede-
tében teljességgel Istennek szentelte magát. 
Szűz Mária dicsőséges tisztelete olyannyira 
elterjedt a magyarok között, hogy nyelvükön 
ugyanezen Szűz mennybevételének ünnepét 
a nevét hozzá sem téve egyszerűen Királynő 
napjának mondják. S hogy a védelmében rej-
lő irgalmat minél inkább elnyerhesse, magá-
ban a királyi székvárosban, melyet Fehérvár-
nak mondanak, ugyanazon mindenkor Szűz 
dicsőséges nevére nevezetes és hatalmas, 
csodálatos művű bazilika építésébe fogott, 
a  szentély falain domborművekkel díszített, 
padozatát pedig márványlapokkal rakta ki. 
Aki látta, tanúskodhat szavaink igazsága 
mellett, se szeri se száma a palástoknak, kel-
lékeknek és egyéb ékességeknek, az oltárok 
körül színaranyból készült táblák sokasága, 
rajtuk a legdrágább kövek sora. Krisztus asz-
tala fölött csodásan művészi oltármennyezet 
emelkedik, kincstára pedig színültig tele min-
denfajta kristály-, onyx-, arany meg ezüst-
edényekkel.” 

Az uralkodó a  székesfehérvári királyi 
bazilikát családi szentélynek szánta. Erek-
lyékkel is gazdagította, a  bolgároktól szer-
zett hadizsákmányként kerülhetett István 
király birtokába a Szent Kereszt egy darab-
kája. A hatalmas bazilika századokon át hir-
dette Szűz Mária tiszteletét a városban.
Forrásmű: Török József: A  tizenegyedik 
század magyar egyháztörténete, Mikes Ki-
adó, Budapest 2002. • 2. rész N. K. E.
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az ifik Knáb András zenei vezetésével – és 
néhány tapasztaltabb kolléga segítségével 
– nagyon szép és emlékezetes zenés szolgá-

GITÁROS MISE
2022. március 27.

A MUSTÁRMAG előző számában már beharan-
goztuk, hogy a  képviselő-testület megerő-
sítette azt az elhatározást, hogy márciustól 
minden hónap 4. vasárnapján az esti szent-
mise gitáros mise lesz az ifik szervezésében 
és szolgálatával. Komoly felkészülés előz-
te meg az első hivatalos alkalmat, melyen 

VISSZATEKINTŐ
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latukkal tették teljessé az öröm vasárnapját 
az idei nagyböjtben. Köszönjük, és várjuk 
a folytatást!

LELKIGYAKORLATON 
VOLTAK AZ IFIK DÖMÖSÖN

Dömös, 2022. április 1–3.

A dömösi plébánián Mazgon Gábor atya 
részvételével plébániánk 14 és 25 év közöt-
ti fiataljainak számára volt lelkigyakorla-
tos lehetőség, melyen a  lelki elmélyülés és 
a szentmise mellett kirándulás is szerepelt 
a programban.

KERESZTELŐK

• Szabó Ábel 
születési év: 2021 
keresztelés ideje: 2022. március 6.
• Kovács Anasztázia Ella 
születési év: 2018 
keresztelés ideje: 2022. március 20.
• Kovács Natasa Veronika 
születési év: 2015 
keresztelés ideje: 2022. március 20.

ANYAKÖNYVI 
ADATOK
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HITTANOS GYEREKEK 
KERESZTÚTI IMÁDSÁGA

2022. április 1.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
(MKPK) Hitoktatási Bizottsága Udvardy 
György veszprémi érsek elnökletével tar-
tott tavaszi ülésén született meg az az el-
határozás, hogy keresztúti ájtatossággal 
csatlakozzanak a  hittanos gyermekek Fe-
renc pápa felajánló imájához, mellyel Szűz 
Mária szeplőtelen szívének ajánlja fel az 
emberiséget, különösen Oroszországot és 
Ukrajnát.

A gyermekeknek ezt a békéért felajánlott 
keresztútját mondták el kis hittanosaink 
templomunkban is. Dicséret illeti mind-
azokat a  gyerekeket, akik Mahi atyát kö-
vetve fegyelmezetten olvastak az ambónál. 
Végig figyeltek egymásra, arra, hogy ki kö-
vetkezik, segítették egymást, hogy időben 
ott legyenek a  helyükön. Köszönjük a  két 
nagyfiúnak is az olvasást.

Eddig mindig azt írtam olvasás, de ez 
nem igazán „csak” olvasás volt, sokkal több 

volt annál, még akkor is, ha a gyerekek szá-
jából hallhattuk a a keresztúti ájtatosságot: 
hallhattuk, átéreztük, meghatódtunk, je-
lenvalóvá vált a szenvedéstörténet.

Köszönet érte a  gyerekeknek, a  szülők-
nek, Mahi atyának, Vadas Hajninak, az 
összes segítőinknek és mindenkinek aki 
a templomban volt ekkor.

Sz. K.
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▶

Soós Sándor

KRISZTUS HÉT SZAVA 
A KERESZTFÁN

Balogh Attila atya lelkigyakorlata 
2022. április 2–3.

Nagyböjti lelkigyakorlatunkat az idén a Bu-
dapest-Kőbánya Szent László Plébánia plé-
bánosa, Balogh Attila atya tartotta szombat 
és vasárnap esti szentmisék keretében. Atti-
la atya néhány éve járt már Szemerén nagy-
böjti lelkigyakorlaton, akkor Munkácsy Mi-
hály festményei, a Krisztus-trilógia kapcsán 
osztotta meg velünk gondolatait, a mostani 
lelkigyakorlat vezérfonalának pedig Krisz-
tusnak a keresztfán elhangzott hét szavát – 
valójában mondatát – választotta. 

„Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem 
tudják, mit cselekszenek” • Keresztény hi-
tünk szerint bűnnek a tudva és akarva vég-
rehajtott emberi cselekedetet tartjuk. Jézus 
e  szavakkal a  keresztfán imádkozva men-
ti fel az őt kínzó katonákat, hiszen „nem 
tudják mit cselekszenek”. Jézus imája arra 
serkent bennünket is, hogy tartsunk bűn-
bánatot, higgyünk a  Jóisten irgalmasságá-

ban, hiszen – Attila atya szavaival – Isten 
a  szentgyónásban nemhogy csak „elnézi” 
bűneinket, nem is „csak” megbocsátja, ha-
nem el is felejti azokat.

„Asszony, íme, a  te fiad” •  Ezt mondta 
a kereszt alatt álló anyjának, majd szeretett 
tanítványához fordulva így szólt: „Íme, a te 
anyád!” Jézus ezekkel a szavakkal nemcsak 
édesanyjáról gondoskodik, hanem még 
a  kereszt alatt is közösséget teremt. Azzal, 
hogy a szeretett tanítványt a Szűzanya fiá-
nak nevezi, bennünket és az egyház minden 
tagját arra sarkallja, hogy a  Szűzanyát égi 
édesanyánknak tekintsük.

„Bizony mondom neked: még ma velem 
leszel a  paradicsomban” • A  lator utolsó 
szavaival fejezi ki Jézusba vetett hitét, Jézus 
pedig abban a kegyelemben részesíti, hogy 
megígéri számára az üdvözülést. Attila atya 
szavaival: ez volt az Anyaszentegyház első 
szentté avatása.

„Szomjazom” • Jézus a keresztre szegez-
ve, kiszolgáltatottságában is bizalommal 
fordul Atyjához. Ránk is szomjazik, várja, 
hogy lehetetlen helyzeteinkben mi is keres-
sük Őt ugyanilyen bizalommal.
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„Istenem, Istenem, miért hagytál el en-
gem?” • Első hallásra azt gondolhatnánk, 
Jézus megrendült hitében. Valójában azon-
ban imádkozik, a  22. zsoltár kezdő sza-
vait mondja ki, mely később így folytatódik: 
„Ajkam, mint a  cserép, kiszáradt, nyelvem 
ínyemhez tapadt, lesújtottál a halál porába. 
… Átlyuggatták kezemet és lábamat, meg-
számlálhattam minden csontomat. … el-
osztották maguk között ruháimat, és köntö-
sömre sorsot vetettek. … De te, Uram, ne légy 
távol tőlem, én erősségem siess segítségemre!”

„Beteljesedett” • Jézus tudta, miért jött 
a világba: hogy megváltson minket. Külde-
tése teljesítéséhez közeledve megnyugvás-
sal mondja ki ezt a szót: beteljesedett. Mi is 
számos feladattal, kihívással szembesülünk 
nap mint nap. Adja Isten, hogy betöltsük 
a  nekünk szánt szerepet, és minden este 
jólesőn tudjuk kimondani, beteljesedett az 
Atya aznap számunkra kijelölt akarata.

„Atyám! Kezedbe ajánlom lelkemet” • 
Amikor Jézus kimondja ezeket a  szavakat, 
abban az Atyára való teljes ráhagyatkozás 
jelenik meg. Sokszor érezzük, hogy renge-
teg aggodalmunk, sok tennivalónk van, mi 
akarjuk irányítani a  sorsunkat, a  körülöt-
tünk lévő világot. Amikor mindent uralni 
szeretnénk, végső soron az Isten helyét és 
szerepét vesszük át. Mennyire fontos lenne 
naponta Isten kezébe helyezni életünket, 
sorsunkat, és hagyni, hogy Ő vezessen min-
ket és cselekedjen velünk. 

Attila atya hangsúlyozta, nem a fenti gon-
dolatok a fontosak, hanem hogy mi az, ami 
lelkünkben megmozdul az elmondottak ha-
tására. Adja a Jóisten, hogy nagyböjti lelki-
gyakorlatunk gazdag lelki gyümölcsöket 
érleljen, és ezáltal vezessen el bennünket 
a  húsvét örömére! Köszönjük Attila atyá-
nak, hogy eljött hozzánk Szemerére, egyben 
áldott húsvétot kívánunk neki és a kőbányai 
közösségnek! K. J.

TEMPLOMTÚRA, 
AVAGY ESHET AZ ESŐ,  

FÚJHAT A SZÉL...
2022. április 9.

Legnagyobb örömünkre megalakult az ál-
talános iskolásokból a Szemere Gyerekcso-
port. Április 9-re egy félnapos budapesti ki-
rándulást terveztünk, de sajnos közbeszólt 
az időjárás. A  plébánián maradtunk, amit 
egyáltalán nem bántunk meg, így is tartal-
masan töltöttük az időt.

A gyerekek először ügyesen kiválogatták 
a  nagyhét szimbólumait, és korukat meg-
hazudtolva részletesen beszéltek is róla. 
Tízórai után következett egy kis kézműves-
kedés, majd – hogy ne maradjon el a  túra  
sem –, Mahi atya a  templomban vezette 
körbe a  gyerekeket, akik ámulva figyel-
ték őt. Sokan zenélnek közülük, így nagy 
élményt jelentett az orgona testközelből. 
A bátrabbak ki is próbálhatták. A program 
zárása tojásfestés volt hagymahéjjal, ber-
zselés technikával.

▶
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Soós Sándor

A következő locsolóverssel kívánok a  lá-
nyoknak sok locsolót, a  fiúknak pedig 
ugyanennyi piros tojást:

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.
Áldott ünnepeket kívánok!

K. L. M. 

VIRÁGVASÁRNAP
2022. április 10.

Az elmúlt két évben a járványhelyzet miatt 
nem tudtuk személyes részvétellel megün-
nepelni Jézus jeruzsálemi bevonulását és 
a nagyheti szertartásokat. Idén végre elhá-

rultak ezek az akadályok, így ismét volt bar-
kaszentelés, bevonulás, az énekkar passiót 
énekelt – Istennek legyen hála!



Az iskolai hitoktatás mellett szeretettel 
hívunk és várunk minden gyermeket plé-
bániánk gyerekprogramjaira, közösségi 
alkalmaira  is. A  hittan tanulása mellett 
fontosnak tartjuk a rendszeres templom-
ba járást, szentségekhez járulást. Valljuk, 
hogy hitünk közösségben élhető meg leg-

teljesebben; szeretnénk ha a  gyermekek 
ezt minél hamarabb megtapasztalnák. 
Kérjük a családokat, hogy a gyerek- és kö-
zösségi programokról kísérjék figyelem-
mel a hirdetéseket és a faliújság plakátjait. 
Nagy örömmel és lelkesedéssel várunk 
mindenkit.

2013 őszétől lehetőség van arra, hogy a gyermekek erkölcstant vagy
 

hit- és erkölcstant tanulhassanak az állami fenntartású iskolák 1-8. évfolyamán

Mit tegyen, ha gyermekét katolikus 
hit- és erkölcstanra szeretné járatni?

 
 

– Amennyiben gyermeke 1. osztályos lesz,
akkor beiratkozáskor írásban jelezze szándékát az iskola felé

 
 

 
 

– Amennyiben a gyermeke már másodikos vagy felsőbb osztályba jár, 
akkor május 20-ig jelezheti írásban szándékát az iskola felé

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Amit nyújt a katolikus
hit- és erkölcstan:

szeretetteljes légkör
játék
élmények
bibliai történetek
Jézus szerető személye és tanítása
maradandó értékek
közösség
öröm

Hisszük, hogy ezek
az értékek biztos

támpontot jelenthetnek
gyermeke életében!

Mindenkit szeretettel várunk!
(A keresztség nem feltétel)

ebphitoktatas.hu/katolikushittan
További információk a hitoktatásról és hitoktatóinkról:
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Babits Mihály: 
HÚSVÉT ELŐTT

S ha kiszakad ajkam, akkor is,
e vad, vad március évadán,
izgatva bellül az izgatott
fákkal, a harci márciusi
inni való
sós, vérizü széltől részegen,
a felleg alatt,
sodrában a szörnyü malomnak:

ha szétszakad ajkam, akkor is,
ha vérbe lábbad a dallal és
magam sem hallva a nagy Malom
zugásán át, dalomnak izét
a kinnak izén
tudnám csak érzeni, akkor is
– mennyi a vér! –
szakadjon a véres ének!

Van most dicsérni hősöket, Istenem!
van óriások vak diadalmait
zengeni, gépeket, ádáz
munkára hülni borogatott
ágyuk izzó torkait:
de nem győzelmi ének az énekem,
érctalpait a tipró diadalnak
nem tisztelem én,
sem az önkény pokoli malmát:

mert rejtek élet száz szele, március
friss vérizgalma nem türi géphalált
zengeni, malmokat; inkább
szerelmet, embert, életeket,
meg nem alvadt fürge vért:
s ha ajkam ronggyá szétszakad, akkor is
ez inni való sós vérizü szélben,
a felleg alatt,
sodrában a szörnyü Malomnak,

mely trónokat őröl, nemzeteket,
százados korlátokat
roppantva tör szét, érczabolát,
multak acél hiteit,

s lélekkel a testet, dupla halál
vércafatává
morzsolva a szüz Hold arcába köpi
s egy nemzedéket egy kerék-
forgása lejárat:

én mégsem a gépet énekelem
márciusba, most mikor
a levegőn, a szél erején
érzeni nedves izét
vérünk nedvének, drága magyar
vér italának:
nekem mikor ittam e sós levegőt,
kisebzett szájam és a szók
most fájnak e szájnak:

de ha szétszakad ajkam, akkor is,
magyar dal március évadán,
szélnek tör a véres ének!
Én nem a győztest énekelem,
nem a nép-gépet, a vak hőst,
kinek minden lépése halál,
tekintetétől ájul a szó,
kéznyomása szolgaság,
hanem azt, aki lesz, akárki,

ki először mondja ki azt a szót,
ki először el meri mondani,
kiáltani, bátor, bátor,
azt a varázsszót, százezerek
várta lélekzetadó szent
embermegváltó, visszaadó,
nemzetmegmentő, kapunyitó,
szabadító drága szót,
hogy elég! hogy elég! elég volt!

hogy béke! béke!
béke! béke már!
Legyen vége már!
Aki alszik, aludjon,
aki él az éljen,
a szegény hős pihenjen,
szegény nép reméljen.
Szóljanak a harangok,
szóljon allelujja!

VERSSAROK



mire jön uj március,
viruljunk ki ujra!
egyik rész a munkára,
másik temetésre
adjon Isten bort, buzát,
bort a feledésre!

Ó béke! béke!
legyen béke már!
Legyen vége már!
Aki halott, megbocsát,
ragyog az ég sátra,

Testvérek, ha tul leszünk,
sohse nézünk hátra!
Ki a bünös, ne kérdjük,
ültessünk virágot,
szeressük és megértsük
az egész világot:
egyik rész a munkára,
másik temetésre:
adjon Isten bort, buzát,
bort a feledésre!

1916. március

Lackfi János: 
HÉTEZER

Hétezer orosz katona holtteste 
várakozik hullaházakban és hűtőkocsikban,
az ukrán hatóságok felteszik egy honlapra
a róluk készült képeket, hogy a hozzátartozók
informálódhassanak, hétezer kihűlt test.
Hátrakötött kezű, fejbelőtt ukrán civilek
Bucsa utcáin felborulva, mint sakkbábuk.
Szénné égett kaptárakként vakon és süketen 
bámulnak az ürességbe Mariupol házai,
rakéták csapódnak vasútállomásba,
szülészeti osztályba, kisboltba, színházba.

Meddig még, Uram, meddig veszünk
akciós tiramisút, vízben oldható 
bélflóra-helyreállító port, fair-trade kávét,
körömcsipeszt és szójajoghurtot,
és mikor kerülünk sorra mi? Már sorra
is kerültünk, nem ugyanolyan 
a tiramisú íze, a kézműves sör keserűbb,
bármilyen nevetséges ez, miközben a ránk 
szakadó terheket mások hordják helyettünk.
Bármikor célponttá válhatunk,
akkor is azok vagyunk, ha nem vagyunk,
ember embernek célpontja, s mi is
éppolyan emberek vagyunk, határ ide-oda.

Irgalmatlan sziklát hajítottak az életünk
kellős közepébe, s most borzadva nézzük
a helyén tátongó krátert, tudva, hogy 
lassított ütemben össze fognak csapni, 
nincs olyan, hogy ne csapnának össze
a hullámok, és akkor borul kényelmes
kishajó, vitorlás, ladik, talán csak az

óceánjárók ússzák meg, a minden időben
kövéredő nagyfiúk, akik szivarral szájukban
megteszik tétjeiket a háború-kaszinóban,
páratlan, fekete, senki többet harmadszor.

Vihar előtti, nem is, vihar közbeni csendben,
még távoli háború-morajban, dermedten
nézzük a híreket, helyszíni közvetítés
az elfogadhatatlanból, adományozunk,
tiltakozunk, berzenkedik mindenünk,
mert az nem lehet, hogy vassal lyuggassa
egyik ember a másik bőrét, de tudjuk, 
hogy lehet, nincs menekvés, különben 
a másik ember lyuggatja ki az egyiket.

Ki kéne venni az elemet a háborúból,
le kéne kapcsolni a hálózatot, és akkor
leállna minden katona, békefenntartók 
jönnének, óvatosan lefejtenék az ujjakat 
a fegyverek ravaszáról, visszaöltöztetnék 
az egyenruhásokat, sisakosokat péknek,
tanárnak, pincérnek, informatikusnak,
ügyvédnek, orvosnak, óvóbácsinak.

Az óvóhelyeket visszaadnák a kimustrált
foteleknek, régi fotóknak, roncs bicikliknek,
melyeket egyszer még megjavít a papa,
bizony Isten! De papa már nem, mert
ismeretlen helyre távozott, ahonnan
nem tér meg utazó. Hétezer hűtött orosz
katona, rengeteg kihűlt civil áldozat,
lassanként eljegesedő szívek, agyak,
hogy meddig, meddig tombol még
az ember meg az ördög, az ördögi ember,
az emberi ördög, meddig, meddig még, Uram?

2022. március
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KIRÁNDULÁS A PILIS KINCSEINEK NYOMÁBAN
Április 9-én az időjárás keresztülhúzta 
számításainkat, ezért nem tudtunk el-
menni a Pilisbe hirdetett kirándulásunk-
ra. Ám a jövő hét szombaton, 2022. ápri-
lis 23-án megpróbáljuk bepótolni a túrát. 
Újfent szeretettel invitáljuk a  közösség 
tagjait egy közös kirándulásra a Pilisbe.

A részletek változatlanok: egy 11 km-es 
körtúra keretén belül megtekintjük Pilis-
borosjenő látnivalóit, a  közeli barlango-
kat, kőüregeket, a  Teve-sziklát, az Egri 
csillagok filmhez készített Egri-vár díszlet 
romjait. Felmegyünk a Kevélyek gerincére 
és mindhárom híres kilátópontról letekin-
tünk a  főváros felé (Kis-Kevély – 481  m, 
Nagy-Kevély – 534  m és Ezüst-Kevély – 
413 m). Fentről és lentről is megnézzük az 

Ezüsthegyi kőbányát. A túra szintemelke-
dése 395 méter. 

Találkozó: 7:45-kor Ferihegy vasútál-
lomásnál – a vonat 7:57-kor indul – vagy 
az autóval érkezőknek 9:35-kor Pilisbo-
rosjenőn, a  polgármesteri hivatal előtti 
parkolónál. Amennyiben nincs hely ott 
az autók nak, a  település végében, a  Pro-
hászka Ottokár utca végénél, a  turistaút 
mellett van egy másik nagy parkoló is. 
Az utazás költsége 1400 forint körül lesz 
a bérlettel nem rendelkezőknek.

Érdeklődni és jelentkezni Viola Zsolt-
nál lehet (+36 30 228 8042 vagy zsolt.viola@ 
erstealapkezelo.hu).
Nagyon sok szeretettel várunk minden-
kit! V. Zs.

LITURGIKUS ESEMÉNYEK 
K április 24. vasárnap: a  9 órai szentmisén 
e  hónapban temetett testvéreinkért imádko-
zunk;
K május 2. hétfő: egésznapos szentségimádási 
napunk. A  szentmisét 19 órakor magyar ha-
zánkért mutatjuk be;
K május 6. péntek: elsőpéntek, a 19 órai szent-
misén Jézus szívét tiszteljük;
K május 29. vasárnap: a  9 órai szentmisén 

e  hónapban temetett testvéreinkért imádko-
zunk;
K május 30. hétfő: egésznapos szentségimá-
dási napunk. A szentmisét 19 órakor magyar 
hazánkért mutatjuk be;
K Május hónapban a Szűzanya tiszteletére az 
esti szentmisék előtt 17:40 órától litániát ének-
lünk.

HIRDETÉSEK 
■ ADÓ 1%: Az idei évben is rendelkezzünk 
adónk 2×1%-áról a megszokott módon! A jo-
gosult szervezetek listája a https://nav.gov.hu/
ado/szja1_1/felajanlasra-jogosultak/regiszt-
ralt_civil oldalról letölthető. Fontos tudnunk, 
hogy akinek nulla forint az adója, annak is 
számít a  felajánlása az állami keret elosztásá-
nál, így ne felejtsük el leadni nyilatkozatunkat 
a Magyar Katolikus Egyház javára! A techni-
kai szám: 0011.

HIRDETÉSEINK
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