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Kedves Testvérek! 

Az ünnepi napok látszólag véget értek. „Túl vagyunk rajta” – szoktuk mondani. Pedig még 

csak most jön a java! Mit értek ez alatt? Az Egyház a maga csaknem kétezer éves 

bölcsességével nagyon jól tudja, hogy a Föltámadáson nem szabad csak úgy túlesni, mindazt, 

amit megünnepeltünk a liturgiában meg is kell emészteni. Erre való az ötven napig tartó 

húsvéti idő. Ötven napon keresztül az a feladatunk, hogy meg-megálljunk az üres sír mellett, 

ámuljunk, szemléljünk, újra átgondoljuk, mit történt velünk a Szent Három Nap során. 

Az ősegyház ezt az időszakot müsztagógiának, vagyis a misztériumba való bevezetésnek, a hit 

szent titka elmélyítése időszakának nevezte. Maga a szó talán ismeretlen számunkra, de egy 

hasonlót minden nap használunk: a pedagógust. A görög eredetű szó a gyermek vezetőjét, 

kísérőjét jelenti, aki úton van vele, így válik oktatójává, nevelőjévé. A müsztagógia ennek 

megfelelően nem más, mint a hit útján való zarándoklásunk, mely úton az Egyház, mint anya 

kísér, óv és nevel, növel bennünket. 

Éppen ezért a húsvéti idő virtuslevelei visszapillantásként szolgálnak. Néhány szöveget 

kínálok elmélkedésül, melyeket újra és újra vegyünk elő, amikor imádkozunk. Szerzőjük a XX. 

század kereszténységének egyik lángelméje, a svájci származású Hans Urs von Balthasar. 

Magyarul is megjelent könyvéből, A három nap teológiája című művéből olvashatunk 

válogatott bekezdéseket. Az imához pedig ajánlom még, hogy odahaza, akár családi körben 

újra és újravegyük elő a Szent Három Nap szertartásainak könyörgéseit. Rendkívül gazdag 

tartalmúak! 

Befejezésül pedig hadd osszak meg veletek egy verset. Nagypéntekre 40 db-ot készítettem, s 

a Kálvárián osztogattam a kiérkezőknek. Hála Istennek kevésnek bizonyult. Öröm volt látni, 

hogy milyen sokan fontosnak tartották, hogy kijöjjenek Makó legrégibb megszentelt helyére, 

ott imádkozzanak, végigjárják Jézus szenvedésének útját. Jöttek családok, jöttek idősek, 

fiatalok, házaspárok, egyedülállók egyaránt. Délután fél 2 és 4 óra között folyamatosan 

érkeztek az emberek! Hála Istennek! 

Zoltán atya 



Nagypéntek 2020 
 
Értünk cipeli a nehéz keresztet, 
amikor nem bírja, a földre esik, 
nyomja keresztünk, vonaglik, reszket, 
nem segít senki, a pribékek verik. 
 
Most vállunkra került a nehéz kereszt, 
cipekedünk, visszük, néha elesünk, 
nem zúgolódunk, bár nem értjük meg ezt, 
miért van, hogy Krisztus elesik velünk. 
 
Rút keresztjeink lehetnek nagyok… 
„a világ végéig veletek vagyok, 
s minden szenvedővel együtt szenvedek, 
 
kivált most, mikor a fél világ beteg; 
ne kutassátok a szenvedés okát – 
ti majd tőlem kaptok égi koronát.” 
 
Baricz Lajos 
 

Elmélkedés 

Nagycsütörtök: 

A Fiú köszönetet mond az Atyának, mert megengedte, hogy olyképpen legyen kiszolgáltatott, 

hogy abból egyidejűleg Isten szeretetének legmagasabbrendű kinyilatkoztatása 

(megdicsőülése) és az emberek üdvössége származott. E funkciójában a Fiú önrendelkező 

(mint az Eucharisztia megalapítója, amely az új szövetség az ő vérében), és ugyanakkor más 

rendelkezik fölötte, hiszen engedelmes kiszolgáltatásának az Atyától elrendelt óráját illetően. 

(85., 87.o.) 

Ajánlott szentírás helyek: Jn 6; ApCsel 15,20.29; 1Pét 1,19 

 

Nagypéntek: 

A Fiú nélkül senki sem láthatja az Atyát (Jn 1,18), senki sem juthat az Atyához (Jn 14,6) és az 

Atya senki számára sem nyilvánulhat ki (Mt 11,27), s ha ez így van, a Fiú halálakor, aki az 

Atya Igéje, senki sem láthatja Istent, senki sem hallhat róla vagy juthat hozzá. És ténylegesen 

elkövetkezett ez a nap, mikor a Fiú halott volt, és az Atya megközelíthetetlenné vált. (43.o.) 



Az Ó- és Újszövetség minden éjszakája nem több, mint legfeljebb megközelítés, távoli utalás 

a kereszt megközelíthetetlen misztériumára, hiszen amennyire egyedülálló Isten Fia, 

olyannyira páratlan az Atyától való elhagyatottsága is. (73.o.) 

Ajánlott szentírási helyek: 2Kor 11,25-27; Zsid 11,26.35; Gal 6,14-17 

 

Nagyszombat: 

Ha az Atya az emberi szabadság teremtője (annak minden következményével együtt!), akkor 

az ítélet és ezzel a „pokol” is, eredetileg az ő kezében van; és ha a világba küldi a Fiút, hogy 

ítélethozatal helyett megmentse az embereket, s ha e funkciójához „átadja neki a teljes 

ítéletet” (Jn 5,22) – akkor őt, mint emberré váltat, a „pokolba” (mint a teremtményi 

szabadság végső következményébe) is be kell vezetnie. De hogy ez megvalósulhasson, ahhoz 

a Nagyszombat kellett, ahhoz a Fiúnak halottnak kellett lennie. (157.o) 

Ajánlott szentírási helyek: Jn 5, 19-30; Jn 12,31; Mt 22,13 

 

Hírek, hirdetések 

A belvárosi templomban a héten tovább folytatódott a járólapok lerakása.  

Szerda délután templomi sajtótájékoztató keretében került hivatalosan is bejelentésre, hogy 

az aljzat- és padcsere 35 millió Ft-os támogatásban részesült az EMMI részéről. Ezúton is 

köszönjük Polgármester Asszony közbenjárását. Az eddig befolyt adományokat 

természetesen az új padokra fordítjuk. Húsvéttal tehát a hivatalos gyűjtés lezárult. 

A legfrissebb adatok szerint eddig összesen 130 magánszemélytől, s néhány vállalkozótól 

kaptunk adományokat az új padokra összesen 8.482.000 Ft értékben. Isten fizesse meg 

nagylelkűségüket! 

A belvárosi templom a munkálatok miatt nem alkalmas az imádságos elmélyülésre. 

A szervita kápolna (Csanád vezér tér 14.) és az újvárosi templom külső kapuja napközben 

nyitva van. 

A Városi Televízió jóvoltából tovább folytatódnak a szentmise közvetítések, mely követhető 

a VTV és a plébánia facebook oldalán is. Időpontja: vasárnap 9 óra. 

A szentségimádás rendje a kis kápolnában: hétfőtől szombatig 17 és 18 óra között. Vasárnap 

16 és 18 óra között. Ezek az időpontok egyúttal gyónási lehetőségek is. 

Beteghez bármikor megyek. 

Facebook oldalunkon, valamint e-mailben elérhetővé tesszük a vasárnapi gondolatokat. 



 

Segítség az egyéni és közös imához otthonra 

 

Nagycsütörtök  

Az utolsó vacsora miséjének kezdő könyörgése: 

Istenünk, annak a szent vacsorának megünneplésére jöttünk össze, amelyen egyszülött Fiad 

új és örökre szóló áldozatát és szeretetlakomáját halála előtt az Egyházra bízta. Kérünk, 

segíts, hogy ebből a nagy misztériumból a szeretet és az élet teljességét meríthessük. A mi 

Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten 

mindörökkön-örökké. – Ámen. 

 

Nagypéntek 

Az esti szertartás kezdő és záró könyörgése, valamint az ünnepélyes egyetemes 

könyörgésekből kettő: 

Emlékezzél meg irgalmasságodról, Urunk, Istenünk, és örök oltalmaddal szenteld meg 

híveidet, akik számára vére árán szerezte a húsvét szent titkát a te Fiad, Jézus Krisztus. Aki él 

és uralkodik mindörökkön-örökké.– Ámen. 

Könyörögjünk! Mindenható, örök Isten, te Jézus Krisztusnak áldott halálával és 

föltámadásával megváltottál minket. Őrizd meg bennünk irgalmad művét, hogy ebben a 

szent misztériumban részesedve, neked szentelt áldozat legyen egész életünk. Krisztus, a mi 

Urunk által. – Ámen. 

 

8. Azokért, akik nem hisznek Istenben 

Most azokért imádkozzunk, akik nem hisznek Istenben, hogy őszinte szívvel az igazságot 

keresve megtalálják Istent, és kegyelmével eljussanak hozzá! Mindenható, örök Isten, te úgy 

alkottál meg minden embert,hogy vágyakozó szívvel keressen téged, és csak benned találja 

meg nyugalmát: kérünk, add, hogy az emberek minden akadály ellenére örömmel valljanak 

igaz Istennek és az emberi nem Atyjának, és mindenki felismerje atyai jóságod jeleit, 

valamint híveid jótetteinek tanúságtételét. Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen. 

11. Rendkívüli könyörgés a járvány idején 

A járványban megbetegedettekért, az elhunytakért, és a szeretteiket elvesztőkért is 

imádkozzunk, testvérek, hogy megtapasztalhassa a keresztény nép: életünkben és 



halálunkban egyaránt mellettünk áll Krisztus, a Mindenség Királya. Mindenható, örök Isten, 

tekints kegyesen aggodalmunkra, könnyítsd meg gyermekeid terhét, fogadd országodba az 

elhunytakat és erősítsd meg gyenge hitünket, ahogy megerősítetted Szent Fiadat, Jézus 

Krisztust, aki értünk kiürítette a szenvedéskelyhét. Add, hogy mindig kétkedés nélkül bízzunk 

atyai gondviselésedben. Krisztus, a mi Urunk által.– Ámen. 

 

Húsvét vigília 

Az első olvasmány utáni könyörgés: 

Könyörögjünk! Mindenható, örök Isten, te minden végzésedben csodálatra méltó vagy: 

Segítsd megváltott népedet annak megértésére, hogy az egész világot megteremtened nem 

volt fönségesebb, mint az idők teljességében áldozatul adnod Krisztust, a mi húsvéti 

Bárányunkat. Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. – Ámen. 


