
„Ne hagyd magára a világot: megfagyna a szíved melege nélkül.” (Halmai Tamás) 
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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 – mint minden évben Húsvét 4. vasárnapján – a János 

evangélium 10. fejezetét olvassuk, a Jó Pásztorról szóló szakaszt. Különösen érdemes majd 

arra figyelni ebben a részletben, hogy Jézus többször, több összefüggésben is használja az 

„én vagyok” kifejezést, mely – mint tudjuk – Isten önfeltárására utal, aki a csipkebokornál 

Mózesnek így nyilvánította ki önmagát. Izgalmas vállalkozás lenne egyszer végigolvasni Szent 

János evangéliumát olyan szempontból, hogy hányszor, milyen értelemben alkalmazza Jézus 

az „én vagyok” kifejezést. 

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

bevezetésnek, a hit szent titka elmélyítése időszakának nevezte. Az ajtó képe a vasárnapi 

evangéliumban segíti ezt az elmélyítést, hiszen „befelé”, Isten titka felé is feltárul, de 

„kifelé”, a világ, embertársaink irányába is nyitott, sőt, küldetésre bátorít.  

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 húsvéti idő egyik sine populo 

szentmiséjén fölfigyeltem a belvárosi templom tabernákulumának tetején található 

feszületre. Feltűnt valami, amit a mise elején nem vettem, nem vehettem észre. A feszületet 

pókháló szőtte át. S hogyan észleltem a mise közben azt, amit az elején nem? Úgy, hogy 

rásütött az oldalsó ablakon bevilágító Nap fénye, mely persze egy idő után továbbhaladt. 

Valahogy így vagyunk keresztény hitünkkel, s az egyház valóságával is. Csak Húsvét fénye 

tárja fel előttünk a maga teljességében a kereszt botrányát, az egyház pedig csak úgy lesz 



(újra) élő, ha Krisztust kiszabadítjuk, felszabadítjuk a fölöslegesen rárakódott kötelékektől. 

Egy bizánci himnuszban így imádkozik az Egyház: „Üdvözlégy, ó, életadó kereszt, az Egyház 

ragyogó paradicsoma, romolhatatlanság fája: megszerezted nekünk az örök dicsőség 

örömét! Kereszted által, ó, Urunk, mutasd meg nekünk szépséged ragyogását!” 

Zoltán atya 

 

Elmélkedés 

Nagycsütörtök: 

A lábmosás alázatához, a lealacsonyodáshoz kapcsolódnak Nüsszai Szent Gergely szavai: 

„Hogy a mindenható természet az emberi alacsonyságig is képes volt leszállni, az sokkal 

világosabb bizonyítéka hatalmának, mint hatalmas csodái. Isten leszállása bizonyos módon 

hatalmának túláradása, s ezt az sem akadályozza, ami látszólag ellentétben áll 

természetével. A nagyság az alacsonyságban mutatkozik meg, s a nagyságot ez mégsem 

alacsonyítja le.” (33.o.) 

Ajánlott szentírás hely: 2Kor 12,9 

 

Nagypéntek: 

 

Az Ószövetség Istene nem osztja, nem oszthatja meg mással rangját és dicsőségét, minthogy 

ellentmondana önmagának, ha megválna tőlük, Jézus azonban mintegy megengedheti 

magának, hogy lemondjon dicsőségéről. Olyan istenien szabad, hogy szolgai 

engedelmességbe szoríthatja magát. Isten elsődlegesen nem abszolút hatalom, hanem 

abszolút szeretet, akinek szuverenitása nem a javaihoz való ragaszkodásban, hanem azok 

átadásában nyilvánul meg. Szuverenitása így kívül áll az e világi erő-erőtlenség ellentétpár 

kijelölte téren. (27.o.) 

Ajánlott szentírási helyek: Fil 2,5-11; Róm 4,25; 8,32 

 

Nagyszombat: 

Az egyháznak nagyszombaton távolról kell követnie Urát: Nazianzoszi Szent Gergely arra int 

minket, hogy lélekben vegyünk részt az Úr alászállásában: „Ha az alvilágba száll, szállj alá 

vele. Ismerd meg Krisztus ottani misztériumait is.” Aquinói Tamás megismétli Gergely 

felszólítását: „Krisztus ugyanis a mi üdvösségünkért szállt alá a poklokra, s nekünk gyakran 

kell törekednünk arra, hogy alászálljunk oda.” Minthogy a Megváltó mások helyett a 



legteljesebb magányba süllyed, megmarad a kérdés, hogy teológiailag miként lehetséges egy 

ilyen követés, s hogy vajon megvalósulhat-e ez másként, mint a Krisztus magányában való 

valódi, azaz keresztény részvétel által: ha halottak vagyunk a halott Istennel. (165.o.) 

 

Hírek, hirdetések 

A belvárosi templomban a héten tovább folytatódott a járólapok lerakása. Már a kórus alatti 

rész is majdnem kész. A jövő héten várhatóan elkészül a teljes járófelület.  

Az asztalosműhelyben elkészült a padlábak virágmotívumainak kifaragása. Jelenleg a 

háttámlák összeállítása van folyamatban. Érdekes számadat: a háttámlák összeillesztéseihez 

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 tájékoztatása szerint szentmisén kívül lehetőség van szentáldozáshoz járulni 

annak, aki ezt kéri. Arról, hogy május 4-től miképpen, milyen feltételekkel fog visszaállni a 

szentmisék rendje egyházmegyénkben, ma estig még nem kaptunk tájékoztatást. Amint 

lesznek konkrétumok, jelezzük. 

Ferenc pápa minden hívőhöz szóló levele itt: 

https://www.magyarkurir.hu/ferenc-papa/ferenc-papa-levele-minden-hivohoz-es-maria-

imadsagai-2020-majusara 

a püspöki kar aktuális közleménye pedig itt található: 

https://www.magyarkurir.hu/hirek/az-mkpk-kozlemenye-az-uj-jarvanyugyi-szabalyok-

kapcsan 

Az Élő Víz kiadványok elvihetők a kis kápolna előteréből. 

Beteghez bármikor megyek. 

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

 



Segítség az egyéni és közös imához otthonra 

 

Nagycsütörtök  

PREFÁCIÓ az Eucharisztiáról 

Az Úr legyen veletek. – És a te lelkeddel. 

Emeljük föl szívünket. – Fölemeltük az Úrhoz. 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. – Méltó és igazságos. 

(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindigés mindenütt hálát adjunk 

néked, Urunk, szentséges Atyánk, mindenható, örök Isten: Krisztus, a mi Urunk által. 

(Mert)õ az igazi, örök Főpap, ki üdvösségünkért feláldozta önmagát, és minden időkre szóló 

áldozatot rendelt, meghagyva,hogy emlékezetére mi is felajánljuk néked. Ha értünk adott 

testét magunkhoz vesszük, erőt áraszt lelkünkbe, ha értünk ontott vérét isszuk, tisztára mos 

minket.(És) Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló hatalmas égi 

szellemek és minden seregek a mennyben, (a te)dicsőséged himnuszát zengjük és velük 

együtt vég nélkül mondjuk: (énekeljük:) Szent vagy, szent vagy, szent vagy. 

 

Nagypéntek 

Az esti szertartás ünnepélyes egyetemes könyörgéseiből: 

 

1. Az Anyaszentegyházért 

Az Isten Egyházáért imádkozzunk, testvérek, hogy Urunk, Istenünk vezesse békében, növelje 

egységben s az egész világon tartsa meg épségben, és adja meg nekünk, hogy békés 

nyugalomban éljünk, és dicsőíthessük a mindenható Atyaistent! Mindenható, örök Isten, te örök 

dicsőségedet Krisztus Urunkban minden népnek megmutattad: őrizd meg a megváltás művét, 

hogy Egyházad az egész világon elterjedjen, és állhatatos hittel kitartson neved megvallásában. 

Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.  

3. A papságért és a hívekért 

Most N. püspökünkért és minden püspökért, az áldozópapokért, a szerpapokért és az 

Egyházban szolgálatot teljesítő hívekért imádkozzunk, testvérek, valamint Isten egész 

népéért. Mindenható, örök Isten, Szentlelked megszenteli és vezeti Egyházad minden tagját: 

hallgass meg minket, amikor a papságértés az összes hívekért hozzád esedezünk, hogy 



kegyelmed segítségével mindnyájan hűségesen szolgáljunk néked. 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 harmadik olvasmány utáni könyörgés: 

Könyörögjünk! Istenünk, te az Újszövetség fényénél kinyilvánítottad az ősi időkben művelt csodák 

igazi jelentését, hogy a Vörös-tenger vize a keresztség szent forrását, a szolgaságból szabadult 

nép pedig a keresztény nép megszentelődésének szent titkát jelképezte. Add, hogy minden 

nemzet elnyerje a kiválasztottság kiváltságát, és Szentlelkedből részesedve újjászülessék. 

Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen. 

 


