
„Az igazi fölismerés: fölfeleismerés.” (Halmai Tamás) 
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A makói katolikus közösségek tagjainak 
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Kedves Testvérek! 

A húsvéti idő ötven napján keresztül az a feladatunk, hogy meg-megálljunk az üres sír 

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

során. A most következő vasárnapon egy számomra igen kedves és mély értelmű 

evangéliumi elbeszélés fog ebben segíteni minket: az emmauszi tanítványok története. A 

leírás már önmagában egy nagy-nagy visszatekintés, reflexió. Több ez, mint egy egyszerű 

visszaemlékezés, ami csak rögzíti, mi és hogyan történt. A reflexió szó eredeti értelme: 

visszahajlás. Lukács evangélista erre bíztatja olvasóit. A szent író minket is meghív egy útra, 

amin Jézus szelíden, érdeklődően és bátorítóan végigvezet minket, visszanézünk az elmúlt 

időszak eseményeire (kívül és belül), s amikor már úgy tűnik, hogy felismertük Őt, eltűnik 

előlünk… Vajon miért van ez? Vajon miért teszi ezt az emmausziakkal és velünk is a Mester? 

Az ősegyház a Húsvétot követő heteket müsztagógiának, vagyis a misztériumba való 

bevezetésnek, a hit szent titka elmélyítése időszakának nevezte. Ez a néhány hét útnak is 

felfogható, amit az emmauszi tanítványokkal teszünk meg: zarándoklat a hit útján, mely úton 

az Egyház, mint anya kísér, óv és nevel, növel bennünket. 

A húsvéti idő virtuslevelei visszapillantásként, visszahajlásként 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 élményt a saját Nagyszombatomból. Amint a 

kis kápolnában, a szent sírnál ücsörgök, amint próbálok újra és újra visszatérni a csöndbe, 

eszembe jut valaki. Valaki, akinek azokban a napokban különösen is hiányozhat Jézus. Egy 

idős, beteg néniről van szó, akihez rendszeresen járok látogatni. Majdnem vak. Számára a 

nagyszombati sötétség, bizonytalanság, erőtlenség mindennapos tapasztalat. Elhatározom, 

hogy meglátogatom, s legalább a szentgyónásban tud találkozni az Úrral. A biztonsági 



távolságot megtartva meg is gyóntattam, ezáltal mindketten megéltük, hogy Jézus jelen volt 

ebben a szentségben, különösen az üres sír sötétségének napján, a saját világtalanságának 

megtapasztalása ellenére – vagy éppen azért? 

Zoltán atya 

 

Elmélkedés 

Nagycsütörtök: 

Jézus Olajfák-hegyi, imádságban folyó tusájának kizárólagos tárgya az Atya akaratára 

mondott igen. E csúcspontban érvényét veszti minden általánosító, általánosan alkalmazható 

kategória. Míg a szenvedés korábbi megjövendölései még kifejezetten számoltak a 

harmadnapi föltámadással, az Olajfák-hegyén a megdicsőülés távlata mindenestől elvész. 

Minden „értelem” könyörtelenül az Atya akaratának alázatos végrehajtására redukálódik. 

A megkísértésről szóló elbeszélésekkel ellentétben mindeközben azonban egyszer sem esik 

szó a sátánról. Mindvégig figyelmen kívül hagyja őt a szenvedés története, amely egyedül az 

Atya és a Fiú között játszódik. A világ bűnének hordozásáról (Jn 1,29) van szó, amely – 

kifejezett küzdelem nélkül – „lefegyverezte” (Kol 2,15) az ellenséges hatalmat. (88., 93-94.o.) 

Ajánlott szentírás helyek: Fil 2,5-11; Zsid 10,5-10 

 

Nagypéntek: 

Csak Isten önfeltárásából és szavából tanuljuk meg felfogni és szavainkkal megismételni azt, 

hogy ő egészen az Istentől való elhagyatottságig menően képes odaadni önmagát, anélkül, 

hogy feladná istenségét, mivelhogy ő Isten, éppúgy benne van teremtett világában, mint 

fölötte. Megtestesülvén idegenbe távozik, s ott hű marad önmagához. 

Jézus élete kezdettől fogva, eleve az „óra” felé tart, az attól való távolsághoz méri egész 

magatartását. Egzisztenciájának mértéke a kereszt, amelyet nem vesz fel idő előtt, s 

amelynek ismeretét az Atyára bízza (Mk 13,32). (75., 81.o.) 

Ajánlott szentírási helyek: Mt 10,5-39 

 

Nagyszombat: 

A pokolba történő bevezetés előfeltétele annak, hogy „a halottak hallják Isten Fia hangját”, 

és mint hallók „éljenek” (Jn 5,25). A Fiúnak látnia kell azt, ami bevégezetlen, kialakítatlan, 

kaotikus a teremtésben, hogy azt megváltóként saját tulajdonává tegye. Szent Iréneusz 



szavaival: „az, hogy az Istenember szemlélte a káoszt, feltételévé vált annak, hogy mi 

magunk szemléljük az istenséget”. A Megváltó teljes kiterjedésében megtapasztalta a 

mélységet, és ezzel „úttá” alakította azt, ami „börtön” volt. (157-158.o.) 

 

Ajánlott szentírási hely: Jel 18,21 

 

Hírek, hirdetések 

A belvárosi templomban a héten tovább folytatódott a járólapok lerakása. Mivel az 

oldalkápolna alól hatalmas fagyökeret kellett eltávolítani, ezért azt a helyiséget is 

kibetonoztuk, s oda is új mészkőlapok kerülnek. 

Az asztalosműhelyben a múlt héten elkezdődött a padok oldalelemeinek, az ún. padlábaknak 

a gyártása. Össztömegük 13 mázsa! Egy virágmotívumot, mely minden oldalelemet díszíteni 

fog, másfél óráig készít a gép. Már most látható, milyen szép lesz! Érdekes számadat: a 

háttámla összeillesztéséhez összesen 35 méter facsap kerül beépítésre. 

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. 

A püspökség e heti tájékoztatása szerint szentmisén kívül lehetőség van szentáldozáshoz 

járulni annak, aki ezt kéri. 

Beteghez bármikor megyek. 

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

 

Segítség az egyéni és közös imához otthonra 

 

Nagycsütörtök  

Válaszos zsoltár (115,12–13. 15–187b) 



Válasz: Az áldás kelyhe, amelyet nekünk adtál, Krisztus vérében részesít minket. (Vö. 1Kor 
10,16) 
 
Az Úrnak mit adhatnék * mindazért, amit nékem adott? Veszem az üdvösség kelyhét, *és az 
Úr nevét hívom segítségül. 

– Az áldás kelyhe, amelyet nekünk adtál, *Krisztus vérében részesít minket. 
Drága dolog az Úr színe előtt * szentjei dicső halála. Szolgád vagyok, Uram, és szolgálód 
gyermeke, *bilincseimet széjjeltörted. 

– Az áldás kelyhe, amelyet nekünk adtál, *Krisztus vérében részesít minket. 
Bemutatom néked a dicséret áldozatát, *és az Úr nevét hívom segítségül. Megadom az 

Úrnak, amit fogadtam, *egész népének színe előtt. 

– Az áldás kelyhe, amelyet nekünk adtál, Krisztus vérében részesít minket. 

 

Nagypéntek 

Az esti szertartás ünnepélyes egyetemes könyörgéseiből kettő: 

10. A szenvedőkért 

Most azért imádkozunk, kedves testvéreim, a mindenható Istenhez, hogy tisztítsa meg a 

világot minden tévelytől, a betegséget tartsa távol tőlünk, az éhínséget űzze el, a börtönöket 

nyissa meg, a bilincseket oldja fel, az utazóknak adjon biztonságot és szerencsés érkezést, a 

betegeknek gyógyulást, a haldoklóknak pedig örök életet. Mindenható, örök Isten, 

szomorúak vigasztalója, bajbajutottak erőssége, jusson el hozzád könyörgésünk, amikor a 

sokféle bajból hozzád kiáltunk: érezzük mindnyájan boldog örömmel, hogy a 

megpróbáltatások idején velünk van irgalmas jóságod. 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 

A hetedik olvasmány utáni könyörgés: 



Könyörögjünk! Istenünk, fogyhatatlan erő és nem szűnő világosság, tekints kegyesen az 

egész Egyház szent közösségére, és örök végzésed szerint vezesd el biztos kézzel az 

üdvösségre. Hadd lássa és tapasztalja meg az egész világ, hogy a megvetett magasra kerül, 

az elavult megújul, és egészen tökéletessé épül Krisztusban, aki mindennek kezdete. Aki él és 

uralkodik mind-örökkön-örökké. – Ámen 


