
 

Jöjjön el a te országod! 

 

Sorozatunkban a Miatyánk sorait vesszük végig, a mostani rész: „Jöjjön el a te or-

szágod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is”. Ezeket a 

szavakat mostanában valószínűleg saját életünk, szűkebb és szélesebb világunk 

jobbra, békésebbé fordulására vonatkoztatjuk főként. Ha az üdvtörténetben gon-

dolkodunk, akkor pozitívabb kép bontakozik ki. „Isten országa ugyanis már itt 

van. A megtestesült Igében elközelgett, az evangélium egészében meghirdettetett, 

és Krisztus halálában és föltámadásában eljött. Az utolsó vacsora óta Isten orszá-

ga közöttünk van az Eucharisztiában. Dicsőségben akkor fog eljönni, amikor 

Krisztus átadja az Atyának.” (Katolikus lexikon) 

 

Barabást akarjuk?! 

 

A keresztény ima ősi hitvallását, az 

Úr imádságát kimondva talán sokszor 

rutinosan fűzzük egymás után a sza-

vakat. Az oltárnál, amikor elkezdem 

ezt az imát, akkor sokszor az első két 

szó elhangzása után kissé hátra szok-

tam lépni a mikrofontól. „Vajon mi 

lehet ennek az oka?” – kérdezhetik 

mindazok, akik felfigyeltek erre a je-

lenségre. Valamiféle különcködés 

vagy tudattalanul kialakult rutin? Az 

ok egészen más. Szeretném, ha min-

denki hallaná és hallatná a saját hang-

ját. Ha én teljes erővel a mikrofonba 

imádkozom végig azt az imádságot, 

amire az Úr tanított bennünket, akkor 

az én hangom leuralhatja a közösség 

tagjainak hangját. Így azonban felhí-
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vom mindenki figyelmét, hogy most 

együtt szólítjuk meg Istent, aki szá-

munkra valódi Atya. Utána pedig 

mindenki hallathatja a hangját a kö-

zösség imájában. Ebben a cselekvés-

ben kicsúcsosodik az egyház 

közössége, hiszen mindannyian együtt 

és külön is rácsodálkozunk, hogy ne-

künk van egy Atyánk. Ez a lelki fel-

ütés tesz erőssé arra, hogy ki tudjuk 

mondani azokat a szavakat, amiket 

csak egy érett hitű ember tud kimon-

dani: "Jöjjön el a te országod, legyen 

meg a te akaratod, amint a mennyben 

úgy a földön is." 

Az Isten Országa csodálatos dolog. 

Az Isten akarata a legnagyobb jó felé 

támogat minket. Ez mind igaz, de 

sokszor nehéz feladat elé állít ben-

nünket, hogy hinni is tudjunk ebben. 

Nem magától értetődő, hogy rá tu-

dunk ébredni az élet szépségére és Is-

ten akaratának jóságára. Ha az életben 

megerősítettek bennünket abban, hogy 

értékesek vagyunk, képesek vagyunk 

értelmes és jó életet élni és vannak 

fontos célok az életünkben, akkor 

könnyebb dolgunk van. Ez persze 

nem jelenti azt, hogy nem kell meg-

dolgoznunk ezért a hitért. Ha azonban 

nem hisznek bennünk, nem támogat-

nak minket, hogy merjünk hinni éle-

tünk értelmességében és céljainkban, 

akkor nagyobb küzdelem vár ránk. 

Jézus életére és szenvedéstörténetére 

tekintve szeretném ezt kézzelfogható-

vá, illetve lélekben befogadhatóvá 

tenni. Mindegyikünknek ismerős a 

történet, amikor a nép Barabást vá-

lasztotta Jézus helyett, pedig Pilátus 

kiemelte az ártatlanságát. A főpapok, 

az írástudók, a farizeusok, a nép vénei 

és mindezek szolgái felbujtották a né-

pet, hogy a gyilkosságért elítélt Bara-

bást válasszák. (Mt 27, 11-26) 

Mondhatjuk azt is, hogy rossz súgói 

voltak a saját népüknek, akik épp 

ezért öntudatlanul halálra ítéltették az 

Isten Fiát. A mi életünkben is lehettek 

és lehetnek olyan rossz súgók, akik 

bennünket manipulálva elhitetik ve-

lünk, hogy a jó rossz, a rossz pedig jó.  

Amikor az Úr imája elér az 

elménkhez és a szívünkhöz, akkor 

már nem vagyunk biodíszletek, akiket 

a múlt rossz lelki mintái határoznak 

meg. Nem vagyunk már olyanok, akik 

csak anyagi és hatalmi szempontok 

szerint hozzák meg döntéseinket. 

Szellemi ébredés megy végbe rajtunk, 

amikor már maga Isten a mi súgónk.  

Karinthy Frigyes Barabbás című no-

vellájában, amikor egyértelművé vált, 

hogy a nép halálra ítélte őt, akkor "A 

Mester pedig halovány lett és megfor-

dulván végignézett rajtuk. És külön-

külön megismeré mindegyiknek az ő 

arcát, de e sok arcból egyetlen arc lett 

az esti homályban, óriási fej, mely os-

tobán és gonoszul és szemtelenül vi-

gyorgott az ő arcába, véres szemei 

hunyorogtak és szájából büdös lé szi-

várgott és torkából úgy bömbölt re-
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kedten: „Barabbást!”; mintha azt hö-

rögné: „Halál! Halál! Halál!” 

Áldjon meg minket Isten a nagyhéten 

és húsvét ünnepén, hogy lássuk a va-

lóságot. Isten Országát és az ő akara-

tát választjuk vagy rossz súgóink 

elvették tőlünk a szabadságunkat. Bí-

zom benne, hogy egyre többen lesz-

nek az egyház közösségében, akik 

felnőtt hittel vallják meg: Jézust akar-

juk! 

Karesz atya 

 

 

Babits Mihály: Zsoltár gyermekhangra 
 

Az Úristen őriz engem 

mert az ő zászlóját zengem, 

 

Ő az Áldás, Ő a Béke 

nem a harcok istensége. 

 

Ő nem az a véres Isten: 

az a véres Isten nincsen. 

 

Kard ha csörren, vér ha csobban, 

csak az ember vétkes abban. 

 

A boldogság kék madara 

 

Nemrég, a boldogság világnapján 

csoportos városi sétán vettünk részt, 

melynek témája az emberi boldogság 

keresése volt. Sorra jártuk a séta be-

tervezett helyszíneit, megemlékezve 

az annyira vágyott boldogság meg-

szerzésének különféle elképzeléseiről, 

ezek sora az evilági örömöktől, sike-

rektől egészen az egyházi boldoggá 

avatásig húzódott. A séta végéhez kö-

zeledve meghallgattuk a boldogság 

kék madaráról szóló mesét, melyben a 

mesebeli király megszállottan keresi a 

boldogság kék madarát, de végül a ki-

rálynak úgy kellett meghalnia, hogy 

nem érte el célját. 

A mese leghíresebb feldolgozása Ma-

urice Maeterlincktől származik, idé-

zem a mese legfontosabb gondolatát: 

„A Kék madarat nem kell távoli or-

szágokban keresni. A Kék madár 

mindig velünk van, ha szeretjük egy-

mást, és örülünk az élet legkisebb 

ajándékainak is. De mindig elrepül, ha 

bántjuk egymást, ha irigykedve fi-

gyeljük a mások örömét. Mert a Kék 

madár maga a boldogság, és kalitkája 

az emberi szív” 

Ez a gondolat már sejteti, hogy a bol-

dogság nem az evilági javak szintjén 

értendő, hogy a boldogságot nem kap-

juk készen, Egészség, fiatalság, siker, 

kapcsolatok nagyjából mind elmúl-

nak, mi marad meg az embereknek? 

Kiviláglik az is, hogy valamit tennünk 

kell érte, hogy megmaradjunk benne. 



4 

 

Örök igyekezete az emberiségnek a 

boldogság, a nyugalom keresése, a ba-

jokból, háborús viszályokból való ki-

lábalás, a tartós békesség elnyerése. 

Már az ószövetségi időkben várták 

Jahve uralmának eljövetelét. Jézus ko-

rában is szenvedtek az emberek kü-

lönféle gyógyíthatatlan betegségektől, 

szegénységtől, idegen hatalom el-

nyomása alatt éltek, és ami még fon-

tosabb: érezték, hogy bűnösek, de 

testi-lelki nyomorúságukból nem ta-

láltak szabadulást. 

Keresztelő János hirdette: „Térjetek 

meg, mert elközelgett a mennyek or-

szága.” Az emberek özönlöttek, hogy 

a Jordán vizében legalább jelképesen 

megtisztuljanak. Jézus is ugyanezzel 

kezdte tanítását: „Térjetek meg, mert 

elközelgett a mennyek országa.” Az ő 

tanító és gyógyító tevékenysége hatá-

sára  felébredt  a  remény  a  töme-

gekben, követték őt és várták, hogy 

megszabaduljanak a számukra oly 

nyomasztó bajokból és elérjék a teljes 

boldogságot. 

Jézus a hegyi beszédben szólt a nyolc 

boldogságról, mellyel elnyerhetjük Is-

ten Országát. Gondolom, eléggé meg-

lepő volt sokak számára, hogy Jézus 

nem a földi jólétről, boldogságról, po-

litikai szabadságról szólt. Isten orszá-

ga valami más. Maga a romolhatatlan, 

tökéletes, végső boldogság, melyben 

minden fölött Isten az Úr.  

Lukács evangéliumában olvassuk (LK 

17, 20-21): „A farizeusok megkérdez-

ték tőle, hogy mikor jön el az Isten or-

szága. Ezt válaszolta: „Az Isten 

országa nem jön el szembetűnő mó-

don. Nem fogják azt mondani: ’Íme itt 

van. vagy amott’. Most az Isten or-

szága közöttetek van.” 

Mi is valójában Isten országa? 

Szent Pál egyszerű szavakkal foglalja 

össze a Rómaiakhoz írott levelében 

(Róm 14, 17-19) „Hiszen az Isten or-

szága nem eszem-iszom, hanem iga-

zságosság, béke és öröm a 

Szentlélekben. Aki így szolgál Krisz-

tusnak, az kedves Isten előtt, és ro-

konszenves az embereknek. Ezért arra 

törekedjünk, ami a békességre és köl-

csönös épülésünkre szolgál.” 

Most még csak elkezdődött Isten 

uralma, de a mi közreműködésünk is 

szükséges ahhoz, hogy minél nagyobb 

erővel megjelenjen köztünk már most 

is Országa. Mi lehet a közreműködé-

sünk? Hogy teljesíthetjük Isten akara-

tát? Látjuk, hogy törekvéseinket az 

örökkévalósághoz kell közelíteni a 

földi vágyak beteljesítése helyett. Lát-

juk azt, hogy a békességet, a szerete-

tet, a megbocsátást kell keresni, a 

bűneink leküzdéséért kell harcolnunk, 

ezért naponta, sőt naponta többször is 

imádkozzuk, ahogy Jézus tanította: 

„Amikor imádkoztok, ezt mondjátok: 

Atyánk! Szenteltessék meg a te neved, 

jöjjön el a te országod…”!  

Molnár Istvánné



Az Úristen örök áldás, 

csira, élet és virágzás. 

 

Nagy, süket és szent nyugalma 

háborúnkat meg se hallja. 

 

Csöndes ő míg mi viharzunk 

békéjét nem bántja harcunk: 

 

Az Úristen őriz engem, 

mert az Ő országát zengem. 

 

Az Ő országát, a Békét, 

harcainkra süketségét. 

 

Néha átokkal panaszlom 

de Ő így szól: >Nem haragszom!< 

 

Néha rángatom, cibálom: -- 

tudja hogy csak őt kivánom. 

 

Az is kedvesebb számára, 

mint a közömbös imája. 

 

K ÖZ ÖS SÉ G EI NKRŐ L –  KÖ ZÖ S ÉL ETÜ NK RŐ L  

 

Közösségi programjaink 2022 elején 

 

Február 4-én a fiatalok, a 14 és 30 év közötti korosztályból húszan utaztak le Ba-

konybélbe lelkigyakorlatra. Péntek estétől a vasárnap délelőtti miséig a 

bakonybéli bencés szerzetesközösség imádságos életében vehettek részt, emellett 

pedig kiscsoportos keretben beszélgettek, vitatkoztak a Nemzetközi Euchariszti-

kus Kongresszusra készült egyéni hitvallásokat, tanúságtételeket bemutató „Ő és 

én” videósorozat néhány filmjéről (a videók elérhetők az interneten: 

https://tinyurl.com/eucharisztia).  

A Lourdes-i Szűzanya ünnepét, február 11-ét Szent II. János Pál pápa jelölte ki, 

mint a betegek világnapját. Idős és beteg testvéreink ezért február elején részesül-

hettek a betegek kenetében. A szentség kiszolgáltatása által a beteg a Szentlélek 

kegyelmét kapja: segítséget arra, hogy szilárd lélekkel és Istenbe vetett bizalom-

mal viselje betegségét, erőt arra, hogy küzdjön egészségéért és a kísértések ellen, 

támogatást abban, hogy ha eljön az idő, elfogadja a jó halál kegyelmét is, ha Is-

tennek ez az akarata. Közösségünkben ezen a szentmisén 32 testvérünk vette fel a 

betegek kenetét. 

Február 19-20-án a hagyományos téli kirándulás Somoskőújfalu környékét vette 

célba. A kirándulás körülbelül 35 résztvevője, gyerekek és felnőttek a kirándulás 

első napján két várat is meglátogattak, Somoskő és Salgó várát, másnap pedig a 

szentmise után Salgótarján felé indultak el, ahol a Kálváriadombról leereszkedve 

ért véget a túra.  
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Április 2-án nagyböjti taizéi imaórát tartottunk a belső és a külső békesség témá-

jában. Ahogy az adventi hasonló imaórán már megszoktuk, a taizéi énekek között 

könyörgések, szentírási olvasmányok irányították az elmélkedést és az elcsende-

sedést. Az imaóra eleji könyörgés így szólt: „Urunk, segíts, hogy békére leljünk 

magunkban és ezáltal közelebb kerüljünk Hozzád, a békénk forrásához. Kérünk 

add, hogy a mi imádságaink és nagyböjti felajánlásaink hozzájáruljanak a béke 

megteremtéséhez a világban is.” 

 

Máriabesnyő – felhívás zarándoklatra 

 

A máriabesnyői bazilika Magyarország második legjelentősebb Mária zarándok-

helye, nem messze Gödöllőtől. A kegyhelyet a 18. század közepén alapították, 

amikor a török kiűzése után újra benépesült az ország középső része. A templo-

mot alapító Grassalkovich Antal gróf nagy szerepet játszott ebben az újjáépítés-

ben, hiszen összesen 33 templomot építtetett vagy újíttatott fel birtokain. 1758-

ban beteg felesége gyógyulásáért tett fogadalmát váltotta be, amikor egy birtokán 

fellelt középkori kolostorrom helyén egy Szűz Máriának szentelt kápolnát emelt. 

A kápolna az ekkoriban nagy népszerűségnek örvendő loretói kápolna formáját 

öltötte, ahova az itáliai Loreto kegyhelyéről küldték el a gróf kérésére el az ottani 

Szűz Mária szobor cédrusfából készült másolatát. A máriabesnyői zarándokhely 

központi szobra azonban nem ez, hanem egy jóval kisebb, 11 centiméteres közép-

kori elefántcsont szobrocska, amelyet az építkezésen dolgozó egyik kőműves ta-

lált meg, miután álmot látott és ásni kezdett a középkori romok között. A kis 

szobor Szűz Máriát és a gyermek Jézust ábrázolja, Mária a szívét nyújtja gyerme-

kének. A talált szobrot megtisztították, koronákkal és díszes övvel látták el, ezüst-

szekrénykébe tették, ma ez áll a főoltáron. Hamarosan több csoda is kötődött 

ehhez a kis szoborhoz, ami sokakat idevonzott. Néhány évvel később az odaérke-

ző zarándokok nagy száma miatt kibővítették a kegyhelyet, az eredeti kápolna 

mellé épült egy altemplom és egy felső templom, illetve egy kapucinus rendház 

is. A felső templomot a 20. század elején egybenyitották az eredeti kápolnával. 

Az altemplom mellett a Grassalkovich család kriptája látható, díszes síremlékek-

kel. 2008-ban XVI. Benedek pápa a templomot basilica minor, kis bazilika rangra 

emelte, ezért itt speciális búcsúk nyerhetők el. 

Április 30-án, szombaton egynapos zarándoklatra megyünk Máriabesnyőre Ka-

resz atyával együtt. A szentmise és a lelkigyakorlat mellett lesz időnk közös és 

egyéni imádkozásra, elmélkedésre is, közösen ebédelünk a szomszédos Maria 
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Salvatoris lelkigyakorlatos házban, idegenvezetéssel megnézzük a templomot és 

sétálunk a környékén. Szeretettel hívjuk a kedves testvéreket, a jelentkezési lapo-

kat megtalálják a kisasztalon és a sekrestyében. Jelentkezni a részvételi díj (5000 

Ft) leadásával április 17-éig, húsvét vasárnapig lehet Kuba Katinál, Novák Vero-

nikánál vagy a sekrestyében a nővéreknél. 

 

Programajánló – Ökumenikus kórustalálkozó 

 

Június 18-án, szombaton rendezik meg a XV. kerületi Ökumenikus kórustalálko-

zót, melynek ezúttal plébániánk lesz a házigazdája, így templomunk ad otthont a 

hagyományos zenei eseménynek. A programban szerepel templomunk két kórusa, 

a Cor Jesu Gitáros Kórus és a Jézus Szíve Kórus, valamint a közösségünkhöz ezer 

szállal kötődő Lumen Christi Gospel Kórus is. A találkozóra sok szeretettel vá-

runk mindenkit! 

 

 

 

Gyűjtés a kőkereszt felújítására 
 

Bizonyára mindenki ismeri a templomkertben, virágok és bokrok között álló régi 

kőkeresztet. Lehet, hogy azt kevesebben tudják, hogy ez a kereszt idősebb, mint a 

templomunk, mert még 1921-ben állíttatta egy rákospalotai lakos „Isten dicsősé-

gére és az emberek üdvösségére”. A korpusz alatt látható felirat már elmosódott, 

de nagy valószínűséggel özvegy Grósz Béláné neve olvasható rajta, aki egyébként 

nagy összeget adományozott a templomunk felépítésére is az 1930-as években, 

ahogyan ezt a sekrestye előtti folyosó falán látható márványtábláról is leolvashat-

juk. 

A képviselőtestület régóta tervezi a kőkereszt felújítását, amire most sikerült vál-

lalkozót találni. A munkálatok 450 ezer forintba fognak kerülni, erre közösségi 

összefogással szeretnénk pénzt gyűjteni. Ehhez kérjük a kedves testvérek anyagi 

hozzájárulását. 

Az adományokat „A kőkereszt felújítására” megjegyzéssel a plébánia 11715007-

20343521 számú számlájára lehet utalni, vagy a misék után a sekrestyében, illetve 

az irodában fogadóidőben személyesen is le lehet adni. 
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Az Úristen őriz engem 

mert az Ő zászlóját zengem. 

 

Hogy daloljak más éneket, 

mint amit Ő ajkamra tett? 

Tőle, Hozzá minden átkom: 

hang vagyok az Ő szájában. 

 

Lázas hang talán magában: 

kell a szent Harmóniában. 

S kell, hogy az Úr áldja, védje 

aki azt énekli: Béke. 

 

 

Gyökössy Endre: 

Szabó néni a Váci útról (Jak. 4,17) 

 

– Ez miféle üzlet? – kérdeztem feleségemtől a Dunát vékony patakként útjára 

eresztő Fekete-erdő kis fürdővárosában. Az üzlet homlokzatán ez áll: 

Reformhaus. 

– Ízes növényi készítményeket, magvakat, gyógynövényeket lehet kapni ezekben 

a boltokban a húst nem fogyasztók számára – válaszolta és már be is lépett, hogy 

körülnézzen, hátha vehet valami különleges csemegét. Míg ő növényekből készült 

ételkrémek után kutatott, én a polcokat böngésztem s az egyiken – csokoládés do-

boznak is beillő gyönyörű csomagon – németül ezt olvastam: Porított spenót. – 

Hogy mik vannak! – gondoltam. Aztán valami különös varázslat folytán, térben 

vagy másfél ezer kilométert s időben négy évtizedet suhantam vissza a Dessewffy 

utcába, a régi, újpesti parókiára, az ínséges, gyomorkorgató időkbe, s ott állt előt-

tem a Váci úti Szabó néni (magunk között így neveztük), dundi kezében lábaskát 

szorongatott, fedőjét – madzaggal – az edény két füléhez erősítette. 

Gömbölyded alacsonyságával betöltötte az alagsor keskeny ajtaját. Még a bombá-

zások idején húzódtunk ide le. Szabó néni csak mosolygott. Bennünk meghűlt a 

vér. Akkoriban nem volt ajánlatos alkonyattájt az utcán járni. Házunk előtt szúr-

ták le egy este – vidékről hozott élelmiszerért – Szenczi Ottó kiváló segédlelké-

szünket s még mindig ennek sokkoló hatása alatt vacogtunk. „Vetkőztetős” idők 

voltak azok. 

Ám Szabó néni valóban ott állt. Nem volt látomás, mert ugyanúgy köszönt ránk, 

mint a rémhónapok előtt: Áldás, békesség 

– Hogy kerül ide, Szabó néni? – riadozott a párom. 
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– Hogy mert késő délután elindulni? – reccsentem rá, tisztes köszönés helyett. De 

ő csak állt, kezében a lábaskával – és mosolygott. 

– Még be sem hívnak? Hoztam egy kis spenótot a lánykáknak – mondta olyan 

természetesen, mintha a fejünk feletti lakásunk hideg konyhájából, vagy a „spájz” 

üres polcairól emelte és hozta volna le alagsori „óvóhelyünkre” a csodaedényét. 

Elfutotta szememet a könny. Előző éjjel kis Kingánk felsírt: Éhes vagyok! – hüp-

pögte sokáig, míg édesanyja valami pirított magokból, szárított kenyérhéjból, né-

mi melaszból készített „kávéval” meg nem nyugtatta. Most egy teli lábas spenótot 

ehetnek, csak meg kell melegíteni. 

Feleségem –, aki a békés Svájcból jött a háború kellős közepébe, új hazájában lá-

tott életében először „sparherd”-et és a szorongató szükség tanította meg ennek 

használatára –, gyorsan petróleumba áztatott néhány téglát (tüzelőnk nem volt), 

azt gyújtotta meg. Majd füstölgő, házilag fabrikált mécses mellé tette a megmele-

gített főzeléket. (Hol volt akkor még villany?) Megilletődve néztük két pöttöm 

lánykánkat, ahogy a friss ételt kanalazzák. 

Máig sem tudom, honnan szerezte Szabó néni a spenótot, a meghatottságtól elfe-

lejtettük megkérdezni. No, meg affelől faggatóztunk, hogyan élte át a tél-tavaszi 

árvizet a Váci úton, néhány száz méterre a Dunától, amely a felrobbantott hidak-

nál feltorlódott jégtáblák miatt akkor egész Újpestet elöntötte. Változatlan mo-

sollyal azt válaszolta: 

– A padláson –, és nevetett. Édesdeden tudott önmaga fölött derülni. 

– De hát azt a területet kiürítették – mondtuk szinte egyszerre a párommal. 

– Én elbújtam és vigyáztam a motyónkra, ezért nem raboltak ki –, nevetett és ne-

vetett. Majd benyúlt sokredőjű ruhája valamelyik titokzatos zsebébe és kilenc 

szem kockacukrot rakosgatott ki az asztalra. (Az ilyen számot nem lehet elfelejte-

ni!) 

– A kislányoknak – mondta –, most csak ennyi akadt, de ha tudok, szerzek még. 

Egyszer megjegyeztem: 

– Szabó néniék is szűkölködnek, miért teszi ezt? 

– Nem esne jól magunknak enni. – Így mondta: magunknak enni. (Be gyakran 

eszembe jut manapság ez a mondat, a televízió előtt ülve, puffadt hasú afrikai 

gyerekek láttán.) 

Azt is megkérdeztem tőle, amikor a vidéki rokonaitól kapott cipócska néhány ka-

réjával ajándékozott meg (mert máshova is szelt): 

– De miért, Szabó néni, miért hoz nekünk ennyi mindent? 
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– Aki tudna jót cselekedni és nem cselekszi, bűne az annak – válaszolta, mert be-

téve tudta a Bibliát. És szörnyen szégyelltem, hogy később órákig keresgéltem, 

míg megtaláltam ezt az Igét Jakab apostol levelében. 

Tudom, amíg keresgéltem, ő addig is úton volt valami jobb falattal valaki felé. 

Mert: nem tudott „magának enni”. 

Összerezzentem és Bad Dürrheim egyik különleges élelmekkel rogyásig rakott 

üzletében, a porított spenótos dobozok előtt, kényszerítő erővel éreztem: ha haza-

érek, a Megyeri temetőben meg kell keresnem Szabó néni sírját s ott kell megkö-

szönnöm, hogy így tanította papját – ha ugyan megtanultam – a „szentleckére”. 

De hadd higgyem: a kevésbé jó pap is tanulhat holtáig, sőt még a rossz is. Talán 

még nem késő tanulgatnom (tanulgatnunk?): „Nem jó magunknak enni.” 

 

J Á TÉK  

 

Fejtsd meg a rejtvényeket, és készülj a húsvétra! 
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MISEREND A NAGYHÉTEN ÉS A HÚSVÉTI IDŐBEN  

 

Április 10. Virágvasárnap, 

 Az Úr szenvedésének  

vasárnapja 

Vasárnapi miserend. A 10 órai szentmisén barka-

szentelés, körmenet a templomban, passió a Jézus 

Szíve Kórus előadásában. 

Április 14. Nagycsütörtök Este 6 órakor szentmise az Utolsó vacsora emlé-

kére. Utána oltárfosztás, majd egy óra virrasztás. 

Április 15. Nagypéntek 8–18 óráig nyitva áll a templom. 8 órától gyónta-

tás, 9 órától keresztút. Délután 3 órakor kezdődik 

az Úr szenvedésének ünneplése. 

Április 16. Nagyszombat Reggel 9 órától nyitva áll a templom, egész nap 

lehet imádkozni a szentsírnál. Este fél 8-kor kez-

dődik a húsvéti vigília, tűzszentelés, szentmise. 

A mise végén feltámadási körmenet. 

Április 17. Húsvétvasárnap, 

 Krisztus feltámadása 

Vasárnapi miserend. A 10 órai ünnepi szentmi-

sén megáldjuk a húsvéti ételeket, a mise után to-

jáskeresés gyermekeknek a templomkertben. 

Április 18. Húsvéthétfő Csak délelőtt 10 órakor mondunk szentmisét. 

Május 22. Húsvét 6. vasárnapja Vasárnapi miserend. Elsőáldozás a 10 órai szent-

misén. 

Május 29. Urunk mennybe-
menetele 

Vasárnapi miserend. A 10 órai szentmise után 

gyermeknapi palacsintázás a Közösségi házban 

Június 5. Pünkösdvasárnap Vasárnapi miserend. 

Június 6. Pünkösdhétfő Csak reggel 8 órakor mondunk szentmisét. 

Június 19. Krisztus Szent Teste  

 és Vére, Úrnapja 

Vasárnapi miserend. A 10 órai szentmisén tanév-

záró Te Deum; úrnapi körmenet, időjárástól füg-

gően a templomkertben. 

Június 24., péntek Jézus Szent 

Szíve, búcsúnapunk 

Szentmise reggel 8 órakor. Búcsúnapunkat a va-

sárnapi 10 órai szentmisén ünnepeljük. 

Friss híreink megtalálhatók az interneten: www.xvjszp.hu és www.facebook.com/xvjszp 

Felelős kiadó: Repcsik Gyula. Szerkesztők: Molnár Tibor, Novák Veronika, Szilágyi Éva.  

Fejléc: Hódos László. Tördelő: Gergó Ágnes. 


