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25 éve
a plébánia szolgálatában
Beszélgetés Lohner László
sekrestyéssel

Péntek este a plébánián beszélgetünk, az esti mise és szentségimádás után. Ennyi munka után jól
esik a fotelba lehuppanni.
Hogy lesz valakiből sekrestyés?
- Ez jó kérdés… Sekrestyés hivatalosan már 25 éve vagyok, de
előtte is részt vettem a templom
életében. Akkoriban Ilonka néni
volt a plébánia sekrestyése. Ebben az időben én
ministránskodtam, és a felső
templom sekrestyési feladatait
láttam el, a vasárnapi miséken
segédkeztem a fenti templomban.
Tulajdonképpen én mindig csak

kicsit besegítettem, majd szépen
lassan átvettem az összes sekrestyései feladatot Ilonka néni halála
után. Nyugdíjba vonulásom után
tudtam teljes egészében vállalni a
munkakörrel járó feladatokat.
Mi indítja az embert arra, hogy
segítsen a templomi szolgálatokban?
- Mindig is az egyház kebelén
járkáltam, már fiatalon is – hogy
úgy mondjam. 16 éves korom
körül is már a plébánián „éltünk”,
itt buliztunk. Elég rég volt, 40
éve, hogy Gyuri bácsi (Kiss
György atya) testületi tagnak hívott meg, akkor kerültem bele
teljesen a plébánia életébe. Aztán,
ahogy az előbb említettem, egyre
szorosabb lett a kapcsolatom a
plébániával. Amikor György atya
ide került Szentendrére, onnantól
vagyok hivatalosan sekrestyés.
Az idő telik, s most már ott tartunk, hogy én adtam át a felső
templom körüli teendőket, mert
úgy érzem, hogy elég feladatot
jelent nekem a Péter-Pál templom
körüli teendő.
Jelenleg ki látja el a felső templom sekrestyési teendőit?
- Nem egy személy végzi az ottani feladatokat, többen osztoznak
rajta: Háromszéki Gyula,
Hargitay László és Gál Éva.
Tudvalevő, hogy az eredeti szakmád egész másmilyen területhez
kötődik.
Igen, a vendéglátóiparhoz. A vendéglátás területén tevékenyked-1-

tem. Családom vallásos, és a
templom körüli szolgálat ezért
került előtérbe az életemben, ráadásul az unokatestvérem férjének a testvére itt volt Szentendrén
káplán Horváth Gyula idejében,
így még közelebb kerültem az
egyházközösség életéhez. Ministrálás előtt, után, itt-ott, ahol kellett mindig segítettünk. Gyerekkorunkban még az idős harangozó néninek, Gizi néninek is mentünk segíteni harangozni…
Minden gyereknek vannak elképzelései, hogy mi szeretne lenni felnőtt korában….
- Ezzel kapcsolatban nekem nem
volt semmi különösebb elképzelésem. Szívesen dolgoztam a vendéglátóiparban.
Hol dolgoztál akkoriban?
- Pesten, a Margit-híd Cukrászdában egy jó ideig, 17 éven keresztül. Kezdtem a cukrászműhely-
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ben, pultos, pincér és üzletvezető
is voltam, végigjártam a ranglétrát. Azt is nagyon szívesen csináltam, mert a mai napig nagyon
szeretem az édességet. Aztán a
Művész Presszóba kerültem
Szentendrére, mint üzletvezető,
majd dolgoztam trafikban, és a
hév állomáson az utasellátóban.
Azok is dolgos évek voltak. Munka mellett segítettem a sekrestyési feladatok ellátásában.
Amióta sekrestyésként dolgozol,
több plébános is szolgáltál Szentendrén.
- Horváth Gyula plébános úr idején kezdtem, szolgáltam Gyuri
bácsi idején, és most György atya
plébánossága idején is végzem a
feladatomat.
A gyerekkorod nem Szentendréhez köthető. Hol laktál fiatal korodban? Hova jártál iskolába?
- Gyerekkoromban Pesten laktunk, az Operához közel, a Terézvárosi Plébániatemplom mellett
volt az iskola ahova jártam, csak
a nyarakat töltöttük itt Szentendrén. Egyszóval, gyerekkorom óta
kötődöm a városhoz.
Mikor költöztél Szentendrére?
- A 60-as években, amikor a
nagymama meghalt. Akkoriban
nehéz dolog volt a házát megkapnia a családnak, mert elvette az
állam, így csak apránként, szépen
lassan ment. El is kellett mennem
iparos tanulónak a vendéglátóiparba, hogy a hagyatéki eljárás
utáni díjakat ki tudjuk fizetni.
Dolgoznom kellett azért, hogy
megmaradhasson a szentendrei
házunk.
- Számodra mit jelent sekrestyésnek lenni?

- A sekrestyései munka ennél
azért több. Úgy érzem, hogy ez
egy hivatás, mely felemel. Az
emberekkel is foglalkozom,
ugyanakkor a Jóisten felé is megpróbálok minél több jót tenni. A
liturgiának megfelelően minden
tőlem telhetőt megteszek azért,
hogy minden simán és gördülékenyen menjen a templom életében.
Milyen tulajdonságokkal rendelkezik egy jó sekrestyés?
- Egy jó sekrestyés gondoskodik
arról, hogy a templom minden
szempontból jól működjön. Valamiféle rátermettségre mindenképpen szükség van, és jó szervezőkészségre. Mivel emberekkel is
kapcsolatban állok, ezért jó kommunikációs képesség is szükséges.
Mik a sekrestyési teendőid a
szentmisével kapcsolatban?
- Legalább egy fél órával előbb
kell érkeznem a templomba a
szentmise előtt. Elő kell készítenem mindent: a miseruhákat, misekönyvet, kelyheket, a terítőtől
kezdve a díszítésig, virágokig,
világításig, mindenre gondot kell
fordítanom.
Szentmise után csak zárod a
templomot?
- Ó, hát nem egészen. A mise
után mindent el kell rakni, be kell
zárni, mindent úgy kell elhelyezni, hogy biztonságban legyen. A
szentmiséken kívül a keresztelőkön és az esküvőkön, temetésekkel kapcsolatban is akad dolgom
elegendő. Adminisztrációs feladatom is van, az egyházi adók
befizetésénél is segédkezem. A
sekrestyési feladatok ellátása napi
szinten komoly elfoglaltságot jelent.

- Látszólag mise előtt bemegyek,
kinyitom az ajtót, aztán mise után
bezárom az ajtót és kijövök.

Van-e segítséged ebben a munkában?

- Nyílván nem ennyi a feladatod.

- Igen, szerencsére akadnak segítőim, úgy is mind Takács Marika
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és Takács Sándor akiknek ezúton
is hálásan köszönöm a segítségüket, mert az én koromban már
elkél a segítség, lássuk be. Ha
valaki segíteni szeretne a templom körüli munkában, keressen
meg engem, biztos találunk olyan
munkát, amiben hasznára lehet a
közösségnek.
Közeledik a nagyhét, amikor
szintén nagyon sok feladat vár
rád. Hogy jut időd a saját lelki
életeddel foglalkozni?
- Este, amikor már minden feladatomat elvégeztem, és haza
megyek, akkor van időm leülni,
olvasni, imádkozni.
Hogy tudod azt megoldani, hogy
mindamellett, hogy sokat dolgozol, neked is legyen Húsvétod?
- Karácsony és Húsvét….nem
sok idő marad saját magamra. A
templomban szolgálni nagy lekötöttség, de én nagyon szeretem
csinálni. Az, hogy az emberek
eljönnek hozzám, elmondják, mi
a problémájuk, és én tudok neki
segíteni, sokat jelent számomra:
segítek kinek anyagilag, kinek
emberileg, kinek egy-egy imával.
A munkádon kívül milyen kedves elfoglaltságaid vannak?
- Van egy nagy kertem, házam,
vannak állataim is. Kutya, macska és csirkéim vannak. Ezzel is
kell foglalkozni. A saját háztartásomat is vezetni kell.
Hobbi?
- A kertészkedés. Szívesen járok
színházba, operába is bár erre
nem sok időm jut. De más hobbim nem igazán van, a sekrestyésség kitölti az életemet.
Akkor, ha valakinek nagyon
unalmas élete van, akkor menjen el sekrestyésnek?
- Igen, azt hiszem valahogy így
van. - teszi hozzá nevetve sokunk
Laci bácsija...
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Presentacio ecclesia

- bemutatkozik a plébánia

felismerhető. Aki ezt egyszer megéli, az egyre mélyebben akarja átélni ezt a nagy ajándékot.

Szent Pio atya karizmatikus imacsoport
1995-ben Kemenes
Gábor atya Szentlélek szemináriumot - „Élet a Lélekben lelkigyakorlat” tartott a szentendrei plébánián.

Szaszák Zsóka

Lelki adoptálás

A lelkigyakorlat célja: Jézus melletti tudatos
döntés által (megtérés) eljutni a hit mélyebb megéléséhez, a Szentírás életre váltásához, az imaélet
elmélyüléséhez és a Szentlélek erejének megtapasztalásához. Megújítani és tudatosan befogadni a
gyermekkorban kapott keresztség és bérmálás kegyelmét.
A lelkigyakorlat által közelebb kerültünk Istenhez, és a megkezdett utat közösen tovább akartuk
járni.
Imacsoportunk 1995-ben alakult. Szent Pio
atyát választottuk védőszentünkké. Jelenleg 11-en
vagyunk. Hetente, hétfőn háznál találkozunk az esti
szentmise után. Találkozóinkat dicsőítéssel kezdjük,
karizmatikus énekeket énekelünk. Ez után következik a személyes imádság, amelyben hálát adunk,
dicsőítünk, kérünk és közbenjárunk magunkért és
másokért. Imádkozunk megtérésért, a hit, remény és
szeretet ajándékáért, egyházközségünkért, papjainkért, hivatásokért, betegekért, haldoklókért, a tisztítótűzben szenvedő lelkekért, mindenkiért, akik rászorulnak imáinkra és aki kéri imádságunkat. Végül
rózsafűzért mondunk, kérve a Szűzanyát, hogy imáinkat vigye Jézus elé. Ez után a vasárnapi szentírást
olvassuk el, és beszélgetünk arról, ami megérintett
minket.
A Szentlélek gyümölcsei közösségünkben
még a betegek látogatása, a szegények segítése és a
plébániai közösség szolgálata a templomban és zarándokutak szervezésével.
A Szentlélekben való egymással járásban
megtapasztaltuk, hogy Isten jelen van, szeret, küldetést ad, meghallgat, megtapasztalható, közelsége

Mi a lelki adoptálás?
A lelki adoptálás imádságos elköteleződés az édesanyja méhében abortusz általi halállal fenyegetett
gyermek védelmében. A lelki adoptálás művébe
való bekapcsolódás egy – egyedül csak Isten által
ismert gyermek - lelki szüleivé tesz minket. Fogadalomban vállaljuk, hogy 9 hónapon keresztül naponta elimádkozunk egy tized Rózsafüzért és a Napi imát. A fogadalom bármikor, bárhol letehető. A
templomunkban évente egyszer, Gyümölcsoltó
Boldogasszony ünnepén szervezzük meg az ünnepélyes fogadalom tételt.
Kik lehetnek a halállal fenyegetett gyerekek?
akiknek a szülei abortuszon gondolkodnak,
akiknek az élete a lombik program keretében
kerül veszélybe,
az olyan embriók, akiknek a különféle fogamzásgátlók akadályozzák meg a beágyazódásukat,
akiknek az életével a spirál végez,
akik különböző magzatkísérleteknek esnek áldozatul.
Milyen már itt a földön megtapasztalt gyümölcsei vannak a lelki anyaság vállalásának?
Eddigi tapasztalatok alapján a lelki adoptálás imádsága segített hozzá hosszú évek óta gyermektelen
párt a foganáshoz.
Lelki anyává válunk általa.
Gyógyulhatunk a korábbi traumatikus élményeinkből.
Rendszeres imára szoktat.
Érzékennyé válhatunk az élet védelmének kérdéseire.
Várjuk a témával kapcsolatban az olvasók meglátásait, tapasztalatait.
Bővebb információ: www.lelkiadoptalas.hu
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Kelecsényi Rita
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Animus - lélekemelő gondolat rovat
KRISZTUS VILÁGOSSÁGA

nagykedd - nagyszerda is hozzátartozik a héthez. A betegek szentségének kiszolgáltatása,
a bűnbánati liturgiák, Liszt Ferenc gyönyörű
Néhány évvel ezelőtt történt… Pár perccel Via Crucis-a, a szeretet nagy evangéliumi jea húsvéti vigília szertartás kezdete előtt áll- lenetei, csodálatos hidat és átmenetet képeztam a sekrestyében, várva a szertartás kezde- nek a szent három nap felé.
tét. Fáradt voltam hiszen már túl voltunk a És elérkezik a Triduum Sacrum a Szent
nagyheti szertartások jelentős részén. Kezem- Háromnap, közösségünk nagy lelkigyakorlaben ott volt a nagy húsvéti gyertya, melyet ta. Igen, ez az igazi lelkigyakorlat, hiszen
erősen kellett szorítanom, hiszen 5 kg a súlya. nincs még egy olyan lehetősége életünknek,
És ebben a magamba feledkezett pillanatban ahol Krisztus ennyire mélyen, teljes egziszvolt valami különleges és nagyon szép. Ab- tenciánkban meg tudna szólítani minket. A
ban ahogyan erősen átölelve szorítottam a Szent Háromnap válasz életünk valamennyi
gyertyát, mely pár pillanat múlva pici lángjákérdésére.
val a nagy külső sötétségben megjelenítette
Krisztus világosságát. Azt hiszem akkor fe- Ha lelkileg, közösségileg szakadásoktól
deztem fel, hogy az én diakónusi szolgálatom szenvedünk, merítsünk erőt nagycsütörtökforrása is csak a nagyheti liturgia lehet, mely- ből, az egység nagy ünnepéből, amikor délben Krisztus a liturgikus események kimerít- előtt a teljes Főegyházmegye este pedig a telhetetlen szépségében megjelenve, egy évnyi jes egyházközség együtt ünnepli az eucharisztiát. Ha szenvedünk életünk elfogadhataterővel ajándékozott meg.
lan eseményeitől, vonuljunk Krisztus keresztNem lehet ez másképpen egy közösség éle- jéhez nagypénteken. A kereszt hódolatában
tében sem. Egy egyházközség élete hasonló tekintsünk fel Krisztusra és ahogy Pilinszky
egy szép zarándok úthoz. A közösség évről mondja, hazamegyünk és „elfogadjuk az elfoévre, plébánosa vezetésével felzarándokol a gadhatatlant.” Ha azt érezzük, hogy elfáradmennyei Jeruzsálembe, arra a magaslatra tunk hitünkben, a Vigília éjszakájának fényéahonnan körülnézve, minden másképp, tisz- ben örömmel bátran mondjunk ellent minden
tán látszik. Onnan fentről jól látszanak dolga- rossznak és újítsuk meg keresztségi fogadalink, magán és családi életünk, kis és nagykö- munkat!
És
folytathatnánk…
zösségi életünk, örömeink fájdalmaink, ünne- Ha túl zajos az életünk, tegyük nagyszombat
peink és köznapjaink. Nagyhét az az időszak, napját egészen a csend napjává. Töltsük egész
amikor Krisztus szeretne mindannyiunkat napunkat(!) csendesen Máriával a fájdalmak
megajándékozni életünk, hitünk megújulásá- asszonyával. Látogassuk meg a szentsírt és
nak csodájával. Ezen az úton vezet végig időzzünk Krisztus sírjánál. Ha úgy érezzük,
minket a nagyhét liturgiája, nagyon egyszerű hogy imaéletünk megszürkült, megfogyatkoám mégis kimeríthetetlen misztériumával.
zott, csodálatos lendületet kaphat a szent
Virágvasárnap ünnepén ott találjuk magun- háromnap reggeli, közös zsolozsmáiból vagy
kat a nagyhét kapujában. 4 stáció segítségével a húsvétvasárnapi nagy vesperásból.
vonulunk Krisztussal, meglátva mindazt ami
Ha megviselte már életünket a felszínesség,
vele történt. Mi is leteríthetjük életünket virrasszunk nagycsütörtök éjszakáján tempelé… Az ünnepélyesen énekelt passió már lomunkban. Semmihez nem hasonlítható az a
elővételezi a szent három napot. Nagyhétfő – mélység mely csak ezen az éjszakán élhető át.
A nagyhét és a szent három nap
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A virrasztó zsolozsma csöndje, Isten mélységes csöndjébe vezet be minket. A keresztút
stációinak sorában lássuk meg életünk stációit, hiszen ezek az állomások mind mind alkalmasak, hogy most Krisztus tekintetén keresztül nézhessünk életünk eseményeire. És ne
feledjük: szent éjszakából csak kettő van! A
karácsonyi és a húsvéti. Leleményes ötletekkel átélhetjük Húsvét éjjelének és a hajnal elérkezésének csendes titokzatosságát.
Valaki nemrégiben megosztotta velem,
hogy nagyon várja már nagyheti szertartásokat, de némi szomorúság tör rá amikor véget
ér a hét. Hiányozni fog ez a sok szépség - mesélte. Liturgiánk kimeríthetetlen. A szépség
átmegy az örömbe, hiszen a húsvét-hétfői
Öröm Útjával már indulunk is tovább Pünkösd felé. Húsvét nyolcadában kitárul az Irgalmasság kapuja, majd Isten végtelen szeretetének jeleként szentélyeinkben ott látjuk 50
napon át a Húsvéti gyertya fényét. És ha
ilyenkor visszagondolunk arra, hogy nemrég
még teljesen sötétből indultunk, felfedezhetjük, hogy tényleg nincs mitől félnünk. A liturgia teljes bizonyossággal megjeleníti Isten
igazságát, hogy szeretetével, irgalmával életünk minden napján velünk és mellettünk
van.
Amikor lelkigyakorlatra megyünk valahova, lényeges kérdés, hogy vajon ki tartja majd
a lelkigyakorlatot? Király Ernő atya akinek
nagyon vártuk érkezését azzal kezdte a lelkigyakorlatunkat Leányfalun, hogy "ezt lelkigyakorlatot nem én tartom, mert a lelkigyakorlatot mindig a Szentlélek tartja! Csak bízzatok benne!"
Amikor pár nap múlva megérkezünk a nagyhét kapujába virágvasárnap, gondoljunk erre.
Egy jó lelkigyakorlat elemei mindig egymásra épülnek. Miután a nagyhét igazán egyetlen
ünnep, igyekezzünk minden eseményén jelen
lenni. Így reményünk lehet abban, hogy a
Szentlélek Úristen valóban mint a Szeretet
lelke- újítja meg életünket.
Lejegyezte, Kívés Zoltán diakónus
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Pilinszky János: Elég
A teremtés bármilyen széles,
ólnál is szűkösebb.
Innét odáig. Kő, fa, ház.
Teszek, veszek. Korán jövök, megkésem.
És mégis olykor belép valaki
és ami van, hirtelenül kitárul.
Elég egy arc látványa, egy jelenlét,
s a tapéták vérezni kezdenek.
Elég, igen, egy kéz elég amint
megkeveri a kávét, vagy ahogy
"visszavonul a bemutatkozásból",
elég, hogy elfeledjük a helyet,
a levegőtlen ablaksort, igen,
hogy visszatérve éjszaka szobánkba
elfogadjuk az elfogadhatatlant.
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A NAGYHETI SZERTARTÁSOK RENDJE
VIRÁGVASÁRNAP
7.00 - szentmise a Plébánia
templomban.
9.00 – Szentmise a Péter-Pál
templomban, barkaszentelés,
majd négystációs, ünnepi bevonulás.
11.30 – Ünnepi, kórusos szentmise a Péter-Pál
templomban: barkaszentelés majd négystációs
bevonulás. A passió énekelt formában hangzik el.
Közreműködik az egyházközség kórusa.

NAGYSZERDA
18.00 - bűnbánati liturgia és
gyónási lehetőség lesz a felnőttek számára a Péter-Pál
templomban, több atya fog
gyóntatni.

NAGYCSÜTÖRTÖK
7.30 – Laudes, reggeli,
énekes zsolozsmát végzünk a Péter-Pál templomban.

A héten meglátogatjuk otthonukhoz kötött beteg
testvéreinket. Kérjük a hozzátartozókat és szomszédokat, hogy jelezzék a plébánián, ha a környezetükben olyan személy van, aki Húsvét előtt szeretne gyónni és szent-áldozáshoz járulni. Hétfőn,
kedden és szerdán hétköznapi miserendet tartunk.

10.00 krizmaszentelési ünnepi
szentmise lesz a budapesti Szent István Bazilikában.
15.00 ministránspróba a Péter-Pál templomban.

NAGYHÉTFŐ
18.30 - A betegek szentségének kiszolgáltatása az esti
szentmisében. Előtte 17.30tól felkészítés és gyónási lehetőség lesz a Péter-Pál
templomban.

18.30 - szentmise Péter-Pál templomban az utolsó vacsora és az Eucharisztia alapításának emlékére.
A templomban éjszakai virrasztást tartunk.
3 órakor virrasztó zsolozsmát imádkozunk. A
templom 4 óráig tart nyitva.
NAGYPÉNTEK

NAGYKEDD
14.00 – 16.00 bűnbánati liturgia és gyónási lehetőség lesz a
gyermekek számára a Péter-Pál
templomban.

7.30 – Laudes, reggeli,
énekes zsolozsmát végzünk
a Péter-Pál templomban.
9.00 - ministránspróba a
Péter-Pál templomban.
15.00 - Keresztutat végzünk a kálváriadombon.

19.00 - Betegek keresztútja.
Az esti szentmisét követően
rendhagyó keresztutat imádkozunk mellyen elhangzik
Liszt Ferenc: Via Crucis című
műve.

18.30 – Nagypénteki szertartás, melyben Urunk
szenvedését ünnepeljük. A passió énekelt formában hangzik el a szertartáson az egyházközség
kórusa működik közre.
A szertartás után éjfélig közös virrasztás lesz.
E nappal kezdődik az Irgalmasság kilencede, az
imádságot ma az esti szertartás után tartjuk.
-6-
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NAGYSZOMBAT

Mikor is van húsvét?

Egész nap a Szent Sír látogatására lesz
lehetőség mindkét templomunkban.
7.30 – Laudes, reggeli, énekes zsolozsmát végzünk a Péter-Pál templomban.
9.00 - ministránspróba a Péter-Pál
templomban.
20.00 - esti szertartás, melyben Krisztus feltámadását ünnepeljük és megújítjuk keresztfogadalmunkat.
A szentmise feltámadási körmenettel végződik, mely
a Polgármesteri Hivatal és a Fő tér érintésével megy
fel a Plébánia templomba
HÚSVÉTVASÁRNAP
Az Úr feltámadásának ünnepe.
Templomainkban ünnepi miserendet tartunk.
11.30 - Ünnepi, kórusos nagymise. Közreműködik az egyházközség kórusa.
18.00 - Esti szentmise, majd azt követően ünnepi
vesperást imádkozunk.
HÚSVÉTHÉTFŐ
5.00 - „Öröm útja” indul a
Kálváriától a kőhegyi Mária
fülkéig.
(Nagy eső esetén a programot
a Péter-Pál templomban fogjuk
megtartani!) Visszaérkezés kb.
8 órára a hittanterembe, ahol
szerény agapé várja a résztvevőket.
Templomainkban ezen a napon vasárnapi miserendet tartunk.
Húsvét hetében az esti szentmisék után az irgalmasság kilencedét imádkozzuk.
HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA
15.00 - Irgalmasság Szentórája
Péter Pál templomban.
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A húsvét valamennyi keresztény egyházban az év
legnagyobb ünnepe. De mikor is van húsvét, és miért
nem egy időben ünneplik keleten és nyugaton? Az
utolsó vacsora leírásából (Mt 26,17–30) és Jézus temetésének körülményeiből (Mc 15,42; 16,2) biztosan
tudjuk, hogy az események a zsidó peszáh ünnep
környékén történtek: a keresztre feszítés az ünnep
előnapján, a föltámadás az ünnepet követő hajnalon.
A peszah, az Egyiptomból történt szabadulás emléknapja a zsidóság számára főünnep, az első tavaszi
hónapban (niszan) holdtöltekor ünneplik. A keresztény ókor egyházatyái kezdettől fogva nagy fontosságot tulajdonítottak a húsvét időpontmeghatározásának. A nikaiai (niceai) egyetemes zsinat határozta meg az évenkénti ünnep dátumát: a tavaszi napéjegyenlőséget (március 21-e) követő holdtölte utáni vasárnap. Eszerint húsvét ünnepe tág határok között, harmincöt napos intervallumban lehetséges: legkorábban március 22-én, legkésőbb április
25-én. Ez a szabály azóta is (325 óta) érvényes valamennyi keresztény egyházban. Mégis rendszeresen
értesülünk arról, hogy a keleti és a nyugati egyházak
nem egy időben ünnepelnek. Ennek részben csillagászati számítási okai vannak. Ismeretes, hogy a középkor végéig az úgynevezett Julianus-naptárt használták, ami a tényleges csillagászati helyzethez képest
némileg pontatlan volt: az eltérés 125 évenként 1–1
nap volt. Az eltolódás a XVI. századra már tíz napot
tett ki (jelenleg 14 nap). XIII. Gergely pápa 1582ben radikális naptárreformot kezdeményezett, és
pontosabb naptárt vezetett be. Nyugaton ezt rövidesen mindenhol elfogadták, míg keleten továbbra is a
Julianus-naptárt használták. A Julianus-naptár a tavaszpontot március 21-re rögzítette, így csak ezt követheti a húsvét. De a Julianus- és Gergely-naptár
között tizennégy nap az eltérés. Így, ha a csillagászati tavaszpontot követő holdtölte korán (március 21.
és április 3. között) van, akkor ez a keleten használatos Julianus-naptár szerint még nem számít tavaszi
holdtöltének. Tehát ki kell várni a következő holdtöltét, és csak azután következhet a Húsvét. A bizánci
szertartású egyházakban még arról is külön szabály
intézkedik, hogy a húsvét és a peszáh ne essék
ugyanarra a napra. Az örmény egyházban napjainkban nem egységes a gyakorlat. A keleti területeken a
Julianus-naptár szerint ünneplik a húsvétot, míg a
nyugati diaszpórák alkalmazkodtak a polgári életben
is használt Gergely-naptárhoz (bár például a párizsi
érsekség ma is a Julianus-naptár szerint ünnepel).
Magyarország és Erdély örményei már kezdettől a
polgári naptárhoz alkalmazkodva, tehát a nyugati
gyakorlat szerint tartották a húsvétot és tartják ma is.
Guzsik Tamás (Megjelent az Örmény Egyházi Hírlevél,
II/5. 1998. április 7-i számában)
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Mater Dei
Keresztutas szentolvasó
A fájdalmas szentolvasó imádkozását jól össze lehet
kötni a keresztút végzésével. A félkövérrel szedett
titkokat a Miatyánk-ok előtt, a többieket az Üdvözlégy-ek előtt mondhatjuk be, vagy itt is átalakíthatjuk az Üdvözlégy-ek titkainak szövegét úgy, hogy
Jézus neve után illeszthessük be azokat.
Jézus aki értünk vérrel verejtékezett.
Amikor az Olajfák hegyére odaért, ezt mondta nekik: „Imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek!”
Ezután mintegy kőhajtásnyira eltávolodott tőlük, és
térdre borulva így imádkozott: „Atyám vedd el tőlem ezt a kelyhet, de ne az én akaratom legyen meg,
hanem a tiéd!”
(Lk 22, 40-42)
A titok gyümölcse: imádság a kísértés idején.
1. Jézus apostolaival, énekelve a Getszemáni kertbe
vonul.
2. Jézus kéri apostolait, hogy virrasszanak vele.
3. Jézus gyötrelmek között, leborulva imádkozik.
4. Jézus kéri Atyját, ha lehet, vegye el tőle e kelyhet.
5. Jézust egy angyal megerősíti halálküzdelmében.
6. Jézus gyötrelmeiben vérrel verejtékezve imádkozik.
7. Jézus elfogadja Atyjának akaratát.
8. Jézus szemükre veti apostolainak, hogy egy órát
sem tudnak virrasztani vele.
9. Jézus figyelmezteti apostolait a virrasztás és ima
szükségességére a kísértések elkerülése érdekében.
10. Jézus teste erőtlen, lelke azonban készen áll a
szenvedésre.
Akit értünk megostoroztak
„De hát mi rosszat tett?”
Azok még hangosabban
kiáltották: „Feszítsd keresztre!” Pilátus eleget
akart tenni a tömeg kívánságának, és szabadon bocsátotta Barabást. Jézust
pedig, miután megostoroztatta, átadta, hogy keresztre feszítsék” (Mk 15,14-15)

A titok gyümölcse: fájdalmaink felajánlása.
11. Jézust, mint egy latrot elfogják s megkötözik.
12. Jézust hamis tanúk vádolják, egy szolga arcul
üti.
13. Jézust a főpapok halálra méltónak ítélik.
14. Jézust a főpap szolgái kigúnyolják s bántalmazzák.
15. Jézust Pilátus elé vezetik, s ott hamisan vádolják.
16. Jézust Heródes elé viszik, s ő gúnyruhába öltözteti.
17. Jézust a főpapok és a nép Barabás mögé helyezik.
18. Jézus megfeszíttetését követeli a csőcselék.
19. Jézust Pilátus megostoroztatja.
20. Jézus némán elviseli értünk ezt a rettenetes
szenvedést.
Akit értünk tövissel koronáztak
Akkor a helytartó katonái
magukkal vitték Jézust a
helytartóágra, …
levetkőztették és bíbor színű
köpenyt adtak rá. Tövisből
font koronát tettek a fejére,
nádszálat adtak a jobb kezébe, és térdet hajtva gúnyolták „ Üdvözlégy, zsidók királya!” (Mt 27, 27-29)
A titok gyümölcsei: megbocsátás és ellenségszeretet.
21. Jézusra a katonák bíborszínű köpenyt adnak.
22. Jézus fejére tövisből font koronát tesznek.
23. Jézus előtt térdet hajtva, gúnyolják királyságát.
24. Jézust leköpik, fejét náddal verik.
25. Jézust Pilátus bemutatja a népnek, töviskoronásan.
26. Jézust Pilátus ártatlannak jelenti ki.
27. Jézus vérét a nép és vezetői saját fejükre kívánják.
28. Jézus nem válaszol az Őt ismét faggató Pilátusnak.
29. Jézus királyságát a nép nem ismeri el.
30. Jézus halálra ítélését követelik a főpapok és a
nép.
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Sancta Liturgia

Aki értünk a keresztet hordozta
Ekkor kiszolgáltatta Őt nekik,
hogy megfeszítsék. Azok tehát
átvették Jézust. Ő pedig maga
vitte a keresztet, és kiért az
un. Koponya helyhez, amelyet
héberül Golgotának neveznek.
(Jn 19,16-17)
A titok gyümölcse: béketűrés a szenvedésben.
31. Jézust Pilátus halálra ítéli.
32. Jézus vállára veszi a keresztet.
33. Jézus először esik el a kereszt súlya alatt.
34. Jézus találkozik Anyjával a keresztúton.
35. Jézusnak Cyrenei Simon segít vinni a keresztet.
36. Jézus arcát Veronika kendővel megtörli.
37. Jézus másodszor roskad össze.
38. Jézuson siránkoznak a jeruzsálemi asszonyok.
39. Jézus harmadszor esik földre a kereszttel.
40. Jézust megfosztják ruháitól.
Akit értünk keresztre feszítettek
Amikor a Koponyának nevezett
helyhez értek, keresztre feszítették
Őt és a gonosztevőket… Jézus ezt
mondta: „Atyám, bocsáss meg
nekik, mert nem tudják mit cselekszenek!” … Sötétség lett az egész
földön délután három óráig. …
Ekkor Jézus hangosan felkiáltott,
„ Atyám, kezedbe ajánlom lelkem.” (Lk. 23, 33-34; 44; 46)
A titok gyümölcse: a szeretetből való önfeláldozás.
41. Jézust keresztre feszítik.
42. Jézus keresztrefeszítőiért imádkozik.
43. Jézus megbocsát a jobb-latornak.
44. Jézus Jánosra bízza Anyját.
45. Jézus Atyjától is elhagyatva érzi magát.
46. Jézus eleped a szomjúságtól.
47. Jézus mindent beteljesített.
48. Jézus Atyja kezébe ajánlva lelkét, meghal.
49. Jézust leveszik a keresztről és Mária ölébe teszik.
50. Jézust eltemetik.
Rózsafüzér társulat

Érkezés a templomba
Aki megfelelően készült fel otthon, az időben érkezik meg a templomba. Ha azonban készületünk hiányos és elkésünk, nem csak nem tudunk ráhangolódni a szentmisére, hanem az egész közösség számára
kárt okozunk. A szentmise ugyanis közös imádság,
az egybegyűltek közösen mutatják be a Legszentebb
Áldozatot. Ha elkésünk, sebet ejtünk ezen a közös
áldozatbemutatáson. Amellett, hogy a késés illetlenség, zavart is kelt a közösségben: a késő elvonja mások figyelmét az imádságtól. Főleg akkor, ha az elkésett a legelső padba akar leülni, ahelyett, hogy a
templom végében maradna. Aki hanyagsága miatt
késett el a szentmiséről, és áldozni kíván, fontolja
meg, hogy megfelelően felkészült-e arra, hogy a
szentséghez járuljon.
Végül az időben való érkezés fontos szempontja az
az eset, amikor még szentgyónást is szeretnénk végezni. Templomainkban pénteket, szombaton és vasárnap van lehetőség a szentmisék alatt is a bűnbocsánat szentségéhez járulni. Abban az esetben ha a
szentmisén nincs gyóntatás, érdemes a mise kezdete
előtt 15 perccel korábban érkezni és a gyónás szándékáról a miséző papot mihamarabb tájékoztatni,
hogy a mise kezdetét már ne zavarjuk ezzel.
Az Egyház részéről javasolt továbbá legalább a
nagyböjti időben szentgyónáshoz járulni. Különösen
is ebben az időszakokban nem szabad a szentgyónást az utolsó napokra halasztani, mert az mind a
gyónó, mind a gyóntató számára többlet terhet jelent. Az advent, nagyböjt elején végzett szentgyónás
ugyanolyan értékes, mint az, amelyet az utolsó napokra hagyunk – sőt, talán az előbbi még felkészültebb is.
Az összeszedett gyónásoknak kíván alkalmat biztosítani a nagyszerdai bűnbánati liturgia. Melynek keretein belül lehetőségünk nyílik több gyóntató atya
közül is választani.
Folytatjuk…

(forrás: https://www.martinus.hu/lelkiseg/liturgia/5055/kisliturgikus-illemtan)
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Dátum

Olvass!

Elmélkedj!

Cselekedj!

Április 1.

Iz 65,17-21

Hétfő

Jn 4,43-54

E nyomor láttán az Egyház felkínálja szolgáló szeretetét, a diakóniát, hogy
segítsen a szükségben, begyógyítsa ezeket a sebeket, amelyek elcsúfítják az
emberiség arcát.

Április 2.

Ez 47,1-9.12

Kedd

Jn 5,1-16

Ma mellőzöm az internetet.
Imádságomban megnyílok
Isten szeretete felé.
Kritizálás helyett ma a jót
keresem mindenkiben: kimondom dicséretem, köszönetem, elismerésem - pletyka és megszólás
helyett.

Április 3.

Iz 49,8-15

Szerda

Jn 5,17-30

Április 4.

Kiv 32,7-14

Csütörtök

Jn 5,31-47

Április 5.

Bölcs 2,1a. 12-22

Péntek

Jn 7,1-2. 10.25-30

Április 6.

Jer 11,18-20

Szombat

Jn 7,40-53

Április 7.

Iz 43,16-21
Fil 3,8-14

Nagyböjt
5. Vasárnapja

Jn 8,1-11

Április 8.

Dán 13,1-9.1517.19-30.33-62

Hétfő
Jn 8,12-20
Április 9.

Szám 21,4-9

Kedd

Jn 8,21-30

A szegényekben és a legutolsókban mi Krisztus arcát látjuk. Ha szeretjük és
segítjük a szegényeket, akkor Krisztust szeretjük és szolgáljuk. Elkötelezettségünk arra is irányul, hogy a világban megszűnjön az emberi méltóság megsértése, a diszkrimináció és az erőszak, amelyek sok esetben a nyomor igazi okai.
Amikor a hatalom, a luxus és a pénz bálvánnyá válnak, akkor ezek előbbre
valók lesznek az anyagi javak egyenlő elosztásánál. Ezért szükséges, hogy az
emberek lelkiismerete az igazságosság, az egyenlőség, a józanság és a javak
megosztása felé irányuljon.

Mai döntéseimben
különösen keresem
a másik ember javát.
A mellettem lévő
emberekre figyelek.

Nem kevésbé aggasztó az erkölcsi nyomor, amely abban áll, hogy az ember a
káros szenvedélyek és a bűn rabjává válik.

Türelmes és megértő
leszek egész nap.

Hány család aggódik amiatt, hogy valamelyik – gyakran fiatal – családtagon
eluralkodik az alkohol, a drog, a játékszenvedély, a pornográfia! Hány ember
veszítette el élete értelmét, nincs előttük távlat a jövőt illetően, reménytelenek!

Böjtölök a szentföldi keresztényekért. Betérek egy
templomba: részt veszek
szentségimádáson,
misén vagy keresztúton.

Hány ember kényszerült ebbe a nyomorba igazságtalan társadalmi körülmények miatt, a munkanélküliség miatt, amely megfosztja őket attól a méltóságtól, amit a kenyérkereset ad vagy mert nem egyenlően jutnak hozzá az oktatáshoz és az egészségügyi szolgáltatásokhoz.

Jó szívvel adom az időmet, a
mosolyomat, az ötleteimet,
a munkámat.

Ezekben az esetekben az erkölcsi nyomor nevezhető akár az öngyilkosság kezdetének is. A nyomornak ez a formája, amely anyagi romláshoz is vezet, mindig összekapcsolódik a lelki nyomorral, amely akkor sújt minket, amikor eltávolodunk Istentől és elutasítjuk szeretetét.

Átgondolom,
hogy mit tehetek
plébániai közösségemért,
hogyan tudok szavaimmal,
Jézusra tekintésemmel
irgalmat közvetíteni?

Ha úgy véljük, hogy nincs szükségünk Istenre – aki Krisztusban felénk nyújtja
kezét – mert azt gondoljuk, hogy beérjük saját magunkkal, akkor a kudarc
útján járunk. Isten az egyetlen, aki valóban megment és megszabadít.

Minél több embernek szerzek ma örömet
és hálát adok értük.

A lelki nyomorra az evangélium az igazi ellenszer. A keresztény em-ber arra
hivatott, hogy vigye el az élet minden területére a meg-szabadító jó hírt, hogy
létezik az elkövetett rossz megbocsátása, hogy Isten nagyobb a mi bűneinknél
és ingyen szeret minket.

Betérek egy templomba
szentségimádásra.
Átgondolom, kivel kéne
kibékülnöm és mit kell érte
konkréten tennem.

Az Úr arra hív minket, hogy örömmel hirdessük az irgalom és a remény üzenetét!

Örömmel szolgálom
a körülöttem lévőket.

Jó megtapasztalni e jó hír terjesztésének örömét, annak örömét, hogy megosztjuk a ránk bízott kincset, hogy ez által vigaszt nyújtsunk a megtört szíveknek és reményt adjunk sok testvérünknek, akiket körülvesz a sötétség.

Meglátogatom, felhívom
nagyszülőmet, idős rokonomat, vagy egy rég látott
ismerőst – beszélgetek vele,
segítek neki.

Ez azt jelenti számukra, hogy követjük és utánozzuk Jézust, aki a szegények és
bűnösök felé ment, mint a pásztor az elveszett bárány felé, és teljes szeretetével tette ezt. Vele egyesülve bátran nyithatunk meg új utakat az evangelizáció
és az emberi fejlődés terén.

Bekapcsolódom a plébánia
közös böjtölésébe
és keresztútjába
a hitet és Istent kereső
emberekért.

Ismét közelít felénk az Úr húsvétja! Hogy felkészüljünk rá, az Isteni Gondviselés
a nagyböjtöt és a nagyhetet adja nekünk „megtérésünk szentségi jeleként” az
„évenként visszatérő gyakorlatai, szentírási részei és liturgiája által.”

Imádkozom a gyermekekért,
fiatalokért,
hogy Istennel személyes
kapcsolatra találjanak.

Dán 3,14-20.
Április 10.

91-92.95

Szerda
Jn 8,31-42
Április 11.

Ter 17,3-9

Csütörtök

Jn 8,51-59

Április 12.

Jer 20,10-13

Péntek

Jn 10,31-42

Április 13.

Ez 37,21-28

Szombat

Jn 11,45-57
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Április 14.

URUNK SZENVEDÉSÉNEK VASÁRNAPJA – VIRÁGVASÁRNAP

Körmenet előtt:
Lk 19,28-40

Misén: Iz 50,4-7

Nagyhétfő

Jn 12,1-11

Április 16.

Iz 49,1-6

Nagykedd

Jn 13,21-33. 36-38

Április 17.

Iz 50,4-9a

Nagyszerda

Mt 26,14-25

Április 18.

Kiv 12,1-8.11-14

Nagypéntek

Ami elfojtja a szeretetet, az elsősorban a pénz iránti mohó vágy, „minden baj
gyökere” (1Tim 6,10). Ezt követi az Isten elutasítása, amivel együtt jár a tőle
jövő vigasz elhárítása is, amikor inkább a reménytelenséget választjuk, semmint Igéjének és szentségeinek vigasztalását.

Imádkozom,
hogy a világban egyre
többen nyíljanak meg
bizalommal Isten felé.

Lk 22,14-23,56
Iz 42,1-7

Április 19.

Megtervezem az ünnepi
előkészületeket,
hogy maradjon időm
az igazán lényegesre:
hogy a „szívem Istenre
figyelhessen!”

Fil 2,6-11

Április 15.

Nagycsütörtök

Dante Alighieri úgy írja le a poklot, hogy a közepén derékig jégbe van fagyva a
sátán, aki az elfojtott szeretet dermesztő légkörében él. Tegyük fel tehát a
kérdéseket: Hogyan hűlhet ki bennünk a szeretet? Mik a jelei annak, hogy
kialudni készül bennünk a lángja?

1 Kor 11,23-26
Jn 13,1-15
Iz 52,13-53,12
Zsid 4,14-16.5,7-9
Jn 18,1-19,42

Április 20.
Nagyszombat

Április 21.

HÚSVÉTVASÁRNAP

Ha több időt szánunk az imádságra, lehetőséget adunk a szívünknek, hogy
felfedezze azokat a titkos hazugságokat, amelyekkel önmagunkat csapjuk be,
hogy végre Istennél keressünk vigaszt. Ő a mi Atyánk, aki az életet akarja számunkra.
Az alamizsnálkodás gyakorlása által megszabadulhatunk a kapzsiságtól és felfedezhetjük, hogy a másik ember a testvérünk. Bárcsak követnénk keresztényekként az apostolok példáját, és meglátnánk a másokkal való osztozás lehetőségében az Egyházban megélt közösség kézzelfogható tanúságtételét.

Átelmélkedem
a mai szentírási részeket.

Hogyan tudom ma
szívemet szegénnyé,
üressé tenni mások
gondja, baja iránt?
Végigelmélkedem
Minden adakozás alkalom számunkra, hogy részt vegyünk abban, ahogyan
az Utolsó Vacsora
Isten gondját viseli gyermekeinek. Ha ma engem használ fel arra, hogy segít- és a lábmosás jelenetét.
sen egy testvéremen, hogyne gondoskodna az én szükségemről is legközelebb
Részt veszek
ő, akit senki nem múlhat felül nagylelkűségben?
az esti szentmisén.
A böjt elveszi az erőt az erőszakból, lefegyverez minket, alkalmat szolgáltat Ma mellőzöm az internerá, hogy lélekben növekedjünk. Lehetőségünk nyílik rá, hogy megértsük: mit
tet. Felajánlom
tapasztalnak azok, akiknek a legszükségesebb dolgok is hiányoznak, kifejeimámat és böjtömet
zésre juttatja lelkünk állapotát, amely Isten jóságára éhezik, és Isten életére
családtagjaimért
szomjazik. A böjt felráz, figyelmesebbé tesz minket Isten és a felebarátaink és a nagy bűnösökért.
iránt, felkelti akaratunkat, hogy engedelmeskedjünk Istennek, aki egyedül
Részt veszek
képes betölteni éhségünket.
az esti szertartáson.
Húsvét éjszakáján újra átéljük majd a húsvéti gyertya meggyújtásának nagy
Meglátogatom a Szenthatású szertartását: az „új tűzből” vett fény lassanként el fogja űzni a sötétsírt, és imádkozom
séget és megvilágítja majd a liturgián részt vevő közösséget. „A dicsőségea ma keresztségre késen feltámadt Krisztus világossága oszlassa szét szívünk és elménk homászülő felnőttekért.
lyát”, hogy mindnyájan újra átélhessük az emmauszi tanítványok tapasztalaRészt veszek
tát: meghallgassuk az Úr szavát és magunkhoz vegyük az Eucharisztia Kenyea Vigília szertartáson.
rét, s akkor a szívünkben újra fellángol a hit, a remény és a szeretet.
Az új evangelizáció Csillaga, Mária segíts, hogy felragyogjon bennünk a köAz ünnepi mén részt
zösség, a szolgálat, a lángoló és nagylelkű hit, az igazságosság és a szegények veszek és hálát adok az
iránti szeretet tanúságtétele, hogy az Evangélium öröme eljusson a föld Úr feltámadásáért, az
határaiig, és egyetlen periféria se nélkülözze annak fényét.
örök életért, amivel

Az élő Evangélium Anyja,
a kicsinyek örömének forrása, imádkozz érettünk!
Ámen. Alleluja.

SZENTSÉGIMÁDÁSI ALKALMAK A PÉTER-PÁL TEMPLOMBAN:
Csütörtökön 15-17 óráig
Pénteken az Isteni Irgalmasság órájában 15-16 óráig
Pénteken az esti mise után
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megajándékozott.
Imádkozom,
hogy az evangéliumot
minél többen
megértsék és befogadják.
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Templomi hirdetések

Poetica
Pilinszky János:

 Március 31-én van a nyári időszámításra való
átállás. A vasárnapi reggeli szentmise 7.00-kor, az
esti szentmisék mindennap 18.30- kor fognak kezdődni.

Tabernákulum
Ki kellene, hogy szabadítsak

 Április. 5.-én este 19 órai kezdettel fáklyás keresztutat végzünk a Péter-Pál templomtól a Kálváriáig. Ez alkalommal elmarad a mise előtti keresztút. Mindenkit szeretettel hívunk erre az alkalomra!

valamit valami alól,
keresztbe vetve csapkod szárnyam,
körmöm-lábam, tollam-karom.

 Április 6-án, szombaton d.u. 4 órakor, profeszszor Farkas Ádám szobrászművész, akadémikus:
„Az erdélyi gazdálkodói világlátás” címmel tart
előadást a Kolping házban.

Nem jutok el a szentségházig,
örökre hó alatt marad
az a bizonyos tabernákulum,
ami miatt, ami miatt.

 Április 13.-án, szombaton az esti mise után J. S.
Bach: János passióját fogja előadni a Pasaréti
Szent Antal Kórus és a Simfonietta Hungarica Zenekar. Vezényel: Kovács János Kossuth és Prima
primissa díjas karmester.

Humor

 A Szent András Katolikus Általános Iskola és
Óvoda matematika-, magyar-, informatika-, technika-, rajz- szakos pedagógusokat, valamint rendszergazdát keres a következő tanévre. Az önéletrajzokat a szentandras@gmail.com emailcímre
várjuk április 20-ig.

 Április 7-én, vasárnap az esti mise után Képviselő testületi ülést tartunk a plébánián. Szeretettel
hívjuk a képviselőket.

Péter Pál Útján, A Szentendrei Római Katolikus Egyházközség lapja, 160. szám
Felelős kiadó: Blanckenstein György plébános,
Szentendre, Bajcsy-Zs. u. 2.  26/ 312-545
Felelős szerkesztő: Németh Kristóf, készült 100 példányban.
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