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2021 Április, Húsvét

184. szám

"A hit azt jelenti, hogy az ember elhiszi, amit még nem lát. Ennek a hitnek
pedig az a jutalma, hogy látni fogja azt, amiben hisz. " (Szent Ágoston)
Egyetlen misztérium
más-más
megközelítésben
A Nagyhét utolsó három napját:
Nagycsütörtököt, Nagypénteket
és
Nagyszombatot
(hozzászámítva a húsvéti vigíliát
is) összefoglaló névvel Szent Háromnapnak nevezzük. A latin
kifejezés mintájára, rendhagyó
módon egybeírt szóalak is érzékelteti, hogy valójában egyetlen
egységről van szó. Mindegyik
napon a húsvéti misztériumot
ünnepeljük a maga teljességében,
igaz, mindannyiszor más-más
oldalról megközelítve. A teljes-

ségben való ünneplés egyben azt
is jelenti, hogy mindennél jobban
a liturgia ősi, egyetemes szimbólumai és gesztusai kerülnek előtérbe, melyeket az egyes részleteket kidomborító egyéni áhítatnak
és ájtatossági formáknak semmiképpen sem szabad elhomályosítaniuk.
Nagycsütörtök például az Úr Jézus belső és végleges önfelajánlását, áldozatát állítja elénk üdvösségtörténeti formában, amelynek
egyszerre van nagypénteki vonatkozása, hiszen ez az áldozat
Nagypénteken, a kereszten teljesült be a maga valóságában, és
húsvéti, sőt pünkösdi jellege, mi-
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vel a kenyér és bor színe alatt
már az ő megdicsőült, a Szentlélek feltámasztó ereje által újjáalkotott testét és vérét adja az
apostoloknak. A népi jámborság
ezzel szemben hajlamos Nagycsütörtöknek e mélységes összefüggéseit figyelmen kívül hagyni, s benne csupán az Oltáriszentség alapítását, illetve Urunk
vérrel verítékezését szemlélni.
Még világosabban kinyilvánul a
húsvéti misztérium teljessége a
nagypénteki liturgiában, amikor
az Egyház úgy emlékezik az Úr
kereszthalálára, hogy egyben feltámadását is ünnepli. Különösen
a keleti rítusokban figyelhetjük
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meg a húsvéti dicsőségnek Nagypénteket is bearanyozó fényét, de
a mi liturgiánktól sem idegen ez
a szemléletmód. A Crucem tuam
antifónában például ezt énekeljük: „A te keresztedet imádjuk,
Urunk, és feltámadásodat magasztaljuk, mert a Keresztfa által
jött az öröm az egész világra.” Az
előre konszekrált ostyával való
áldozás pedig határozott utalás
Pünkösdre, mert az átváltoztatás
csak az epiklézis, a Lélek lehívás
által lehetséges. A Nagycsütörtök
és Nagypéntek esti főszertartások úgy idézik fel az Úr megváltó szenvedését, hogy már felmutatják annak gyümölcseit, és részesítenek is belőlük. A passio
amara és a passio gloriosa kettősségét mutatja a Szent Háromnap
teológiai mondanivalóját összefoglaló, a Fil 2,8–9-ben található

ókeresztény himnusz szövegére
íródott díszes dallamú énektétel,
a Christus factus est. Ez a tétel
fokozatosan bővítve. Nagycsütörtökön: „Krisztus engedelmes
volt értünk mindhalálig...”,
Nagypénteken: „...mégpedig a
kereszthalálig”. Nagyszombaton
hozzátesszük: „Azért Isten fölmagasztalta őt, és nevet adott
néki, mely fölötte van minden
névnek.”.
A húsvéti liturgiáról pedig elmondható, hogy lépten-nyomon
visszatekint Nagypéntek eseményeire és a keresztre, sőt a vigília
olvasmányai a teremtésig visszamenőleg idézik fel Isten nagy
üdvösségtörténeti tetteit, miközben a tűzszenteléssel, keresztkútszenteléssel, valamint a keresztség és bérmálás szentségének
kiszolgáltatásával újra csak Pün-

kösd erőterébe kerülünk.
Természetesen az egyéni áhítatgyakorlatoknak és a hagyományos népi ájtatosságoknak is helyük van a Szent Háromnapban,
amennyiben a hitünk szent titkait
ilyen egységben látó liturgikus
ünneplésből táplálkoznak: a
nagycsütörtöki virrasztás, a
nagypénteki keresztútjárás, a
nagyszombati szentsír-látogatás
és a húsvéti körmenet szervesen
kapcsolódnak e szent napok liturgiájához, anélkül, hogy lerontanák a húsvéti misztérium ünneplésének összefoglaló jellegét.

„Lelkünk mélyén tudjuk, hogy nem lehet az
utolsó szó a halálé és
a szenvedésé.”

bernek nincs semmiféle joga, mert
az az ajándék Isten részéről a szeretetének tiszta ingyenessége és
végtelenül felülmúlja az emberi
természet minden lehetőségét.
Az ember viszont tudja, hogy
Isten által olyan célra hivatott,
mely őt felülmúlja. Isten akarta
így, hogy nem találjuk boldogságunk teljes megvalósulását csupán ezen a földön. Isten nem
csak természetes tökéletességre
teremtett minket. Isten, az ő képére és hasonlatosságára teremtve bennünket, a természet tökéletességénél végtelenül magasabb
rendű célra teremtett. Mi csak
ezért a természetfölötti célért létezünk. És ez az örökkévalóság.
Erre teremtette Isten az embere-

ket.
A szentség az a maximális teljesség, amely felemel minket Isten
magasságáig. A mi tökéletességünk, a mi szentségünk Isten és
az ő kegyelmének a műve. Soha
nem fog eltűnni az a végtelen
szakadék, amely létezik a természetes és a természetfölötti rend,
az ember természetes élete és a
kegyelmi élet között, amely nem
más, mint magának Istennek az
élete, amelyet ő az embereknek
ajándékozott. A szentség felemeli
a természetet és nem mond ellen
neki, hanem végtelenül felülmúlja.

Érezzük magunkban az örökkévalóság és a végtelenség hívását.
Viszont az ember saját emberi
természete által Teremtőjétől
csak végtelen távolságban levő
teremtmény marad. Az ember
saját erejével sohasem fogja elérni Istent, soha nem képes felemelkedni hozzá és részesedni az
ő életéből. Az ember nem képes
Isten életéből élni, vagyis birtokolni azt, amit úgy nevezünk:
megszentelő kegyelem, ha az Isten meg nem adja neki, mint teljesen ingyenes ajándékot. Erre az em-
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Barsi Balázs OFM

- Mons. Robert Sarah bíborosEsteledik a nap már lemenőben
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Nagyheti liturgikus rend
(szertartások csak online)
Nagyhétfő-nagykedd
7.30 – szentmise
15.00-17.00 – szentségimádás (a Péter-Pál templom nyitva)

Nagyszerda
7.30 – szentmise
17.00-19.00 – szentségimádás (a Péter-Pál templom nyitva)

Nagycsütörtök
7.30 – zsolozsma imádság (laudes)
18.00 – Szentmise
15.00-17.00 – szentségimádás (a Péter-Pál templom nyitva)
17.00 - áldoztatás
22.00-tól - Éjszaka, virrasztás. (online)

Nagypéntek
3.00 – virrasztó zsolozsma
7.30 – zsolozsma imádság (laudes)
15.00 – keresztút
15.00-17.00 – szentségimádás (a Péter-Pál templom nyitva)
18.00 – szertartás

Nagyszombat
7.30 – zsolozsma imádság (laudes)
Szent sír a Péter-Pál templomban.
15.00-17.00 – szentségimádás (a Péter-Pál templom nyitva)
18.00 – szertartás

Húsvétvasárnap
11.30 – ünnepi szentmise
15.00-17.00 – szentségimádás (a Péter-Pál templom nyitva)
18.00 – ünnepi vesperás

Húsvéthétfő
11.30 – szentmise
15.00-17.00 – szentségimádás (a Péter-Pál templom nyitva)
Közvetítések: www.facebook.com/szentjanosplebania
Napi prédikációk (Igemorzsák): Spotify/Péter-Pál Útján (link)
Vagy az összes nagyobb podcast csatornán.

YouTube: Péter-Pál Útján (link)
Instagram: peter_pal_utjan (link)
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Nagyszombat
csöndje
Lakatos Bence atya gondolata
nagyszombat napjára
„Isten Fia volt, de a szenvedésből
engedelmességet tanult. Műve
befejeztével pedig örök üdvösséget szerzett azoknak, akik neki
engedelmeskednek.” Még a fülünkbe csengenek a zsidókhoz írt
levél szavai, amit Nagypénteken
hallottunk. Csend van. Jézusnak
azt a titkát ünnepeljük Nagyszombaton, amelyet az apostoli
hitvallás így fogalmaz meg:
„Alászállt a poklokra”. És megváltsa az emberiséget.
Várakozzunk mi is hittel és megrendülve, ahogyan a tanítványok, Mária, Arimateai József,
Nikodémus tették. Mert csak így
tudunk mi is eljutni a Húsvéti
feltámadás örömére. Ahogyan
Pilinszky János írja Harmadnapon c. versében:
„Mert megölhették hitvány zsoldosok,
és megszünhetett dobogni szíve Harmadnapra legyőzte a halált.
Et resurrexit tertia die.”
A zsolozsmáskönyvből ezt a bátorító útravalót szeretném adni
minden várakozó szentendrei
testvéremnek:

„Egy ókori szentbeszéd Nagyszombat szent napjára
(PG 43, 439. 451. 462-463)
Az Úr leszáll a holtak országába
Mi történt? Nagy csend van ma a
földön. Nagy csend és teljes elhagyatottság. Nagy a csend, hiszen
meghalt a Király. Megremegett a
föld, aztán elcsendesült, hiszen
Isten szenderült el a testben, és
feltámasztotta a régóta sírban
nyugvókat. Isten halt meg a testben, és megfutamította az alvilágot.

Először is az ősszülőket, mint elveszett, de megtalált bárányokat
keresi fel. Azokat akarja felkeresni, akik a halál teljes sötétjében
és árnyékában vannak fogva tartva, egyenesen a rabságban levő
Ádámhoz és Évához megy, és
megszabadítja a szenvedésektől
Ádámot Isten, aki szintén az ő
Fia.
Elmegy hozzájuk az Úr, és magával viszi a kereszt győzelmi jelvényét. Mihelyt Ádám ősatyánk
megpillantja őt, bűnbánón mellét
veri ámulatában, és ezt kiáltja
oda a többieknek: „Az én Uram
legyen mindnyájatokkal!” Erre
maga Krisztus felel így Ádámnak:
„És a te lelkeddel!” Majd kézenfogva életre kelti őt e szavakkal:
„Kelj életre álmodból, támadj fel
a halálból, Krisztus rád ragyogott!
Én a te Istened vagyok, én miattad lettem Fiaddá, teérted és ezekért a te ivadékaidért. Most szólok, és hatalmam folytán ezt a
parancsot adom a halál ezen foglyainak: szabadok vagytok! A halál sötétjében levőkhöz meg így
szólok: legyetek az élet világossá-4-

gában! A halál tehetetlenségében
levőknek pedig ezt mondom: támadjatok fel!
Neked, a halottnak, ezt parancsolom: kelj fel az életre, hiszen nem
azért alkottalak meg, hogy a halál bilincsei között légy mindörökre. Támadj fel halálodból:
hiszen én vagyok a holtak élete.
Kelj fel, akit kezeim alkottak, kelj
fel, akit saját képem hasonlatosságára alkottalak. Kelj fel, menjünk ki innen, hiszen te énbennem
és én tebenned egy és osztatlan
személy vagyunk.
Én, a te Istened, teérted lettem a
te gyermekeddé. Én, az Úr, teérted vettem fel a szolgai alakot.
Én, aki az egek felett vagyok, teérted jöttem a földre és az alvilágba. Teérted, az emberért lettem a holtak között is a saját
erőmből élő emberré. Teérted,
aki az édenkertből kijöttél, engem
is kertből hurcoltak el a zsidók,
és egy kertben feszítettek keresztre.
Nézd, hogyan leköpdösték arcomat; ezt is érted vállaltam, hogy
téged visszaállítsalak a régi éle-
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tedbe. Nézd, hányszor vertek arcul; ezeket is érted tűrtem, hogy
téged ismét a saját képemre formáljalak, hiszen ez torzult el nálad.
Nézd megostorozott hátamat, ezt
is érted szenvedtem, hogy levegyem rólad a hátadat görnyesztő
bűneid terhét. Nézd a teérted keresztfához szorosan odaszegezett
kezeimet, hiszen te egykor vétkesen nyúltál kezeddel a fához.

Teérted haltam meg a kereszten,
teérted járta át oldalamat a lán-

dzsa, teérted, aki elaludtál az
édenkertben, és oldaladból származott Éva. Az én átdöfött oldalam gyógyította meg Éva fájdalmát. Az én halálom vezet ki téged
a halálból. Az én lándzsám semmisíti meg azt a lándzsát, amely
téged rabságban tart.
Kelj fel, távozzunk innen! A paradicsomkert földjéről ellenséged
taszított ki téged, én azonban már
nem is a paradicsomkertbe, hanem mennyei trónra viszlek ki
innen téged. El voltál tiltva az
élet fájától, most pedig, nézd, én,

maga az Élet, együtt vagyok veled. Odaállítottam melléd a kerubokat, hogy mint szolgák őrizzenek téged, és most elrendelem,
hogy ezután mint Istent, úgy tiszteljenek ezek a kerubok téged.
Áll már a készséges és szolgáló
keruboktól övezett trónod, vár
már lakásod elkészített eledellel,
vár már örök hajlékod, díszes
lakóhelyed örök javakkal telve,
vár már az öröktől fogva számodra elkészített mennyek országa.”

„A Teremtő azért adott az embernek kezet,
hogy szolgáljon, segítsen mindenkin, és azért
adott szívet, hogy szeressen…”
(Teréz anya)

A nagyböjti tartós élelmiszer gyűjtésről
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az idei
nagyböjtben, egy szépen megfogalmazott levélben,
a nagyböjti irgalmasság gyakorlásának ősi formáját
felelevenítve, tartós élelmiszergyűjtésre hívott mindenkit, március 7. és 14. között. A gyűjtés utolsó
napja épp az öröm vasárnapjára esett, így a liturgia
öröme csodálatosan egybeesett a közösség örömével. Egyházközségünk összefogása meghozta gyümölcsét, mert több mint 500 kg élelmiszer gyűlt
össze. Volt abban is valami nagyon szép, hogy a
gyűjtés nem egy külső raktárban vagy karitász helyiségben zajlott, hanem a templomban. Mindennapi imádságaink végén, miután megtörtént az Úrral
való személyes találkozás, akkor érkeztek a csomagok a templom sekrestyéjébe. Így ezek az adományok személyes tanúságtétellé is válhattak.
Az adományokból a karitász önkéntesei készítették
el a csomagokat, melyből mintegy 60 rászoruló családot tudunk megajándékozni húsvét ünnepére.
Az élelmiszercsomagok nemcsak testi, hanem lelki
táplálékot is tartalmaznak, hiszen megtalálható lesz
benne a Katolikus Karitász országos magazinja, az
Adásidő aktuális száma és Dr. Nehéz Márta világban élő karmelita jóvoltából mindenki kap egy
négy könyvből álló nagyszerű könyvcsomagot is,
melyeket hálásan köszönünk!

ről megtapasztalt szeretet, és csak hálásak lehetünk
a nagylelkű adományokért.
Köszönetünket Ferenc pápa idei nagyböjti üzenetének részletével zárom.
„A böjt, az ima és az alamizsna Jézus tanítása szerint (vö. Mt 6,1–18) megtérésünk feltételei és kifejezőeszközei. A szegénység és az önmegtagadás útja
(a böjt), a megsebzett emberre való odafigyelés és a
róla való szeretetteljes gondoskodás (az alamizsna),
és az Atyával folytatott gyermeki párbeszéd (az
ima) lehetővé teszi az őszinte hit, az élő remény és
a tevékeny szeretet megvalósulását.”
Bízunk benne, hogy amikor majd a nehéz helyzetben élő családok megkapják a csomagokat, akkor a
megélt élő reményen és a megtapasztalt tevékeny
szereteten keresztül ők is találkozhatnak Isten szeretetével.

Hálás köszönetünk mindenkinek az adományokért
és köszönjük a karitász önkéntesinek a csomagok
összeállítását és kiszállítását.

Nagy büszkeséggel tölt el minket a közösség részé-
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Kívés Zoltán karitasz vezető
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Tanítás a Húsvét
misztériumáról
Mit ünneplünk az egyházi év e
legszentebb napjaiban?
Az Egyház évről évre e napokban
üli meg Krisztus húsvéti misztériumainak kimagasló ünnepét.
Mit nevezünk húsvéti misztériumnak?
Krisztus életének minden egyes
pillanata végtelen értékű, az
Atyának kedves és számunkra
üdvösségszerző misztérium. „Az
ő embersége volt az Ige személyével egységben üdvösségünk
eszköze” (II. Vatikáni Zsinat Liturgikus Konstitúció). Ezt tárja
elénk az év forgásával a szent
liturgia (vö. ugyanott 102. §.). De
tetőpontjához akkor érkezik e
misztérium-sor, amikor Krisztus,
mint Főpapunk bemutatja keresztáldozatát, „belép a szentélybe, hogy övéinek kiengesztelődést és örök üdvösséget szerezzen”, majd feltámadásával győzelmet arasson a halálon, bemenjen dicsőségére, ott közbenjárjon
értünk, s megkezdje kegyelmének
kiosztását.
„Az emberek megváltásának és
Isten tökéletes dicsőítésének művét, amelyet az isteni hatalom
nagy jelei mutattak meg előre az
Ószövetség népének, Krisztus, az
Úr beteljesítette. Elsősorban boldogságot adó szenvedésének, a
halálból való föltámadásának és
dicsőséges mennybemenetelének
húsvéti misztériuma által, mert
ebben a halálunkat a maga halálával lerontotta, és föltámadásával
visszaállította az életet. A keresztfán elhunytnak oldalából jött
elő az egész Egyház csodálatos
szakramentuma (szentsége). Az
úr feltámadásának emlékezetét, a
boldogságot szerző szenvedéssel
együtt, mint legnagyobb ünnepet
üli meg az Egyház az év folyamán egy alkalommal: Húsvétkor.” (Lit. Konst. 5 és 102. §.)
A „két Húsvét” tanítása
Krisztus kereszthalálának és fel-

támadásának időpontját Isten úgy
választotta ki hogy az egybeessék
a zsidók húsvétjával. Az Ószövetség és Újszövetség húsvétja
egymást átjáró, egymást magyarázó történeti és liturgikus tény,
melyet együtt ünnepel, melyért
egybevonva ad hálát az Egyház.
Izrael fiai hosszú-hosszú ideig a
fáraók
uralmát
nyögték. UGYANÍGY Ádám gyermekei a Sátánnak, a bűnnek, a halálnak hatalma alatt görnyedtek, s
végleg prédájává válhattak volna.
— A szabadulás egyedül Istennek
irgalmas tette volt. Elérkezett a
gonoszság ítéletének ideje, Isten
öldöklő angyala átvonult Egyiptomon
(Pászka=átvonulás). UGYANÚGY
hirdette ki Krisztus is kereszthalála előtt: „Ítélet van most a vilá-

gon, most vettetik ki evilág Fejedelme” (Jn 12,31). — Szabadulást csak azok nyerhettek annak
idején, akik a levágott Bárány
vérével jelölték meg házuk kapuját. UGYANÍGY csak Jézusnak,
Isten Bárányának vére mentette
meg a hívek életét az örök haláltól. — A szabadulás éjszakájára
komoly fegyelemben eltöltött készülettel várakoztak Izrael fiai. UGYANÍGY várakoztunk mi is
az Úr Pászkájára most, a 40 napos nagyböjtben. — A szabadí-6-

tást egy szertartásos vacsora előzte meg, melyet emléklakomaként
minden nemzedéknek meg kellett
tartani. Krisztus éppen ezen emlékvacsora közben alapította meg
az Új Szövetség szertartásos lakomáját, s azt akarta, hogy azt
kínszenvedésének, halálának, feltámadásának emlékezetére a világ végéig bemutassák. — A sötétség birodalmának határa a Vörös-tenger volt. Ezen Isten csodája segítette át Izrael fiait, ugyanakkor az üldöző fáraó seregét
megölte a tenger összecsapó hullámaiban. UGYANÍGY vezeti el a
keresztség vizéhez Isten az embert, hogy a bennünk lakó Gonoszt a vízben megölje, minket
pedig egy új életre vezessen át
(Pászka=átmenet). — Innen a
Sínai-hegyhez vitte őket ahol az
50. napon szövetséget kötött velük, törvényt adott nekik megszentelt néppé forrasztotta őket
össze. UGYANÍGY a húsvét utálni 50. napon a Szentlélek leszállása megpecsételte az Újszövetséget, megalapította az apostolokra
épülő, Istent egy nyelven dicsérő
Egyházat. A népre még hosszú
vándorút várt, míg az Ígéret Földjére bejutottak. E vándorlás alatt
az Úr tűzoszlop képében vezette
őket, s a Frigyszekrényben, a szövetség ládában összpontosuló isteni jelenléttel „közöttük járt”. E
vándorlás előre jelezte azt a hoszszú lelki vándorutat, mely még az
új hazában is rájuk várt, hogy az
ígéretek teljességét majd a Messiásban és az Új Szövetségben elérhessék. — UGYANÍGY az Egyházra, és minden megkereszteltre
még hosszú vándorút vár. Ezalatt
Krisztusnak az Egyházban megszólaló tanítása, szent jelenléte,
az Oltárszekrényben lakozás ad
irányítást és erőt, míg meg nem
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érkezik az Egyház az Ígéret Földjére, a mennybe, a harmadik —
immár örök — Húsvétba. Ez lesz
életünk legnagyobb, legvégső
átvonulása (Pászkája).
Melyek a Nagyböjtre és Húsvétra vonatkozó legfontosabb
hitigazságok?

lunk. Ezen kívül különleges, az
év többi részénél nagyobb buzgóság e titkok ünneplésében.
A nagyhét és a Húsvét szorosan
összetartoznak: nagypéntek is
győzelmi és hálaadó ünnep, Húsvétot is a kereszt jegyében ünnepeljük.

Az emberiség első feje, Ádám,
Isten iránti engedetlenségével
elvesztette Isten kegyelmét. Bűnt
és büntetést vont nemcsak magára, de valamennyi leszármazottjára is. Ez az eredeti, minden emberre áteredő bűn. Az áteredő bűn
az embert rosszra hajlóvá tette, az
üdvösségtől elzárta, a Sátán hatalmába adta.
Amikor mindjobban eluralkodott
a földön a bűn, Isten egyszülött
Fiát küldte, hogy el ne vesszen a
világ. A Fiúisten halandó emberi
testet öltött, hogy halálig menő
engedelmességével
jóvátegye
Ádám halálthozó engedetlenségét. Mivel ő Isten volt, áldozata
végtelen értékű. Mivel ember volt
és az emberiség új feje (második
Ádám), áldozata az egész emberiségért engesztelés volt az Atya
előtt, s kiárad mindazokra, akik
„hisznek és megkeresztelkednek”
őbenne. Krisztus az egyetlen közvetítő: halálával az emberiség
engesztelését vitte tökéletes formában az Atya elé, ugyanakkor
kinyilvánította az Atya végtelen
szeretetét is az emberiség felé.

Ezért az Atya felmagasztalta őt,
mindent felülmúló dicsőségre
emelte. Föltámasztotta a sírból,
hogy kinyilvánuljon Krisztus isteni ereje, s ő az élet és üdvösség
forrása legyen minden embernek.
Ezután negyven nappal Krisztus
emberi természetével együtt a
mennybe emelkedett, hogy ott
elfoglalja helyét az Atya jobbján,
elküldje Szentlelkét, s örök Közbenjárónk legyen a mennyben.
Mi jellemzi az Egyház lelkületét
e szent időben?
Mindenekelőtt: mélységes komolyság, szent megilletődöttség,
midőn belépünk az év szentélyébe, a legnagyobb titkok előtt ál-

Húsvét túláradó öröméről beszél
minden jelkép, minden szó és
ének, a szűnni nem akaró Alleluja. Húsvétot, mint legnagyobb
ünnepet nyolc napon át tartjuk.
Hogyan ünnepeljük meg e szent
időt?
Vegyünk részt lehetőleg valamennyi liturgikus szertartásban.
Erőnk szerint vállaljunk liturgikus szolgálatot.
A nagyhét három utolsó napja a
középkorban a nyugalom ideje
volt, a kereskedelmi élet szünetelt, s a nép zavartalanul részt vehetett a szertartásokon. Egészen
természetes az, hogy a keresztények az év e három legnagyobb
emléknapját jól felkészülve és
lelki nyugalomban éljék át.
Ügyes-bajos dolgainkat és a húsvéti előkészületeket (nagytakarítás) zárjuk le nagyszerdán.

Természetesen nem hiányzik a
nagyhét lelkületéből a szomorúság, hiszen az Egyház isteni Vőlegényét gyászolja, s fájdalmát
növeli, hogy Krisztus halálát a mi
bűneink okozták. Ennek a gyásznak hangja átszövi az egész liturgiát, ám legerőteljesebben a
„lamentációkban”, a nép romlását
és gyászát panaszoló Jeremiás
próféta Siralmaiban hangzik. De
átjárja a nagyhetet a halál, öröm
és imádás ünnepi lelkülete is, hiszen tudjuk, hogy Krisztus halála
győzelmet szerzett, s értünk vállalt szenvedéseiben még inkább
kinyilvánította isteni fönségét. Ez
a győzelmi hang jellemzi már a
nagyhét indulását (Virágvasárnap, vagyis az Úr szenvedésének
vasárnapja), a nagypénteki hódolatot a kereszt előtt, s beteljesedik
Húsvét éjszakáján.
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E szent napokban elmélkedjünk
Urunk megváltó haláláról, szenvedéstörténetéről, isteni ajándékairól. Testvéri örömmel, egymás
felé kinyílva, „kitágult lélekkel”
ünnepeljük a Húsvétot. Ne feledjük el Pál intelmét: „Ha Krisztussal feltámadtatok, az odafennvalókat keressétek!” (Kol 3,1)
Időzzünk tehát minél többet a
feltámadt Krisztus társaságában
(húsvéti vecsernye!).
Ugyanakkor a természetes örömöket is beépíthetjük természetfölötti vigasságunkba. Az Egyház
elfogadja pl. az ünnepi étkezések
szépségét, s ezért a húsvéti asztal
javait vasárnap reggel megáldja,
ha a pap elé visszük (tojás-, húsés egyéb étel-áldás).
Forrás: Éneklő Egyház
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Poetica
Bódás János

Feltámadott!
Zeng-bong a húsvéti harang,
s mint millió fehér galamb,
ujjongva röppen szét a hang
elűzni gondot, bánatot:
– Feltámadott! Feltámadott!

Ne sírj özvegy, ne sírj árva,
nincs a sír örökre zárva,
ölelheted még boldogan,
ki egy időre itt hagyott…
– Feltámadott! Feltámadott!

Halld meg te is, küzdő magyar:
bús sorsod éje nem takar,
higgy annak, ki örökre él,
s felkél, majd fényes szép napod!
– Feltámadott! Feltámadott!

Tavaszi szél repes, dalol,
fű kacag az avar alól,
fa a fának, hegy a völgynek
adja tovább a szózatot:
– Feltámadott! Feltámadott!

Ne sírjatok édesanyák,
a síron túl egy új világ,
tökéletes öröm árad,
és semmi meg nem rothad ott…
– Feltámadott! Feltámadott!

Húsvéti hit lobogj, lobogj,
s minden szívet egy hitbe fogj,
ez a szegény, beteg világ
higgye a boldog szózatot:
– Feltámadott! Feltámadott!

Feslő levél erről susog,
kicsiny és nagy legátusok
viszik a nagy hírt szerteszét:
nem maradt sírban a Halott,
– Feltámadott! Feltámadott!

Ujjongj béna, szegény, beteg,
virulni fog még életed,
gazdag leszel, ép és erős,
jövőd Krisztusra bízhatod:
– Feltámadott! Feltámadott!

Ujjongj szívem, dalolj remény!
Él Krisztus, s Benne élek én,
nem ijeszt halál, sem pokol:
porrá lesz bár szívünk, agyunk,
feltámadunk! Feltámadunk!

Közösségi híreink:

Plébániairoda felhívása
Az iroda a járványra való tekintettel csökkentett
munkarendben üzemel.

Esküvők:
Trieb Szilárd Pavlovszky Mariann

Kérjük, hogy csak a legszükségesebb esetben
keressék fel személyesen plébániánkat!
Telefonon továbbra is állunk
rendelkezésre! Tel.: 26/ 312-545

Temetések:
Kolozs Jánosné

Imádkozzunk
közösségünk tagjaiért!

Humor

Miseszándék:
A hétköznapi misékre a karanténban is van lehetőség miseszándékot íratni. Ez azt jelenti, hogy a testvérek kérhetik,
hogy az adott napon milyen szándékra történjen a szentmise
felajánlása.

A szentmisék stipendiumai (szolgálattételi díj):
Csendes mise: 1500 Orgonás mise: 3000 Misét kérni elektronikus úton is lehet a
peter.pal.osvenyen@gmail.com címen, valamint telefonon a fent jelzett számon.
A stipendiumot kérjük a plébánia bankszámlaszámára
utalni: 10700550-69274633-51100005 CIB Bank, közleményben feltüntetni a szándékot és a mise dátumát. Ha elektronikusan nem lehetséges akkor kérjük, hogy borítékba zárva
dobják be plébánia postaládájába az összeget. A borítékon
tüntessék fel a szándékot és a szentmise dátumát.

Péter Pál Útján, A Szentendrei Római Katolikus Egyházközség lapja, 184. szám
Felelős kiadó: Blanckenstein György plébános, Szentendre, Bajcsy-Zs. u. 2.  26/ 312-545.
Cikkeket és észrevételeket szeretettel várunk: peter.pal.osvenyen@gmail.com
Szerkesztő: Németh Kristóf, lektorálta: Kapás Ferencné. Készült 50 példányban.
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