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„Urunk! Kérünk, adj tehetséget, lelki és testi erőt,  hogy közösségünket és templomunkat a Te dicsőségedre felépíthessük!” 

2015. húsvét A PÁTYI KATOLIKUS KÖZÖSSÉG LAPJA www.ude.hu 

„Az emberek esztelenek, következetlenek és magukba fordulnak,  

 MÉGIS SZERESD ŐKET” (Calcuttai Boldog Teréz) 

 

Urunk, kérünk, fogadd közösségünk szívből jövő imáit, és segítsd törekvéseinket!  

Add, hogy Szent II. János Pál pápa épülő templomunk égi közbenjárója lehessen! 

  

 

 

 

 

    

 

 

TÚRMEZEI ERZSÉBET: HÚSVÉT UTÁN 

 

HÚSVÉT ELŐTT… nehéz, szomorú léptek.  

Húsvét előtt… zokogó, bús miértek.  

Húsvét előtt… ajtók, kemények, zártak.  

Húsvét előtt… arcok, fakóra váltak.  

Húsvét előtt… szívek, üres-szegények.  

Húsvét előtt… kihamvadott remények.  

Húsvét előtt… egy nagy „Minden hiába!”  

Bús eltemetkezés az éjszakába.  

De húsvét lett! Feltámadott a Mester!  

HÚSVÉT UTÁN… el a gyásszal, könnyekkel!  

Húsvét után… futni a hírrel frissen!  

Húsvét után… már nem kérdezni mit sem!  

Húsvét után… új cél és új sietség!  

Jézus él! Nincs út, mely messze esnék!  

Húsvét után… erő, diadal, élet!  

Csak azokért sírjunk húsvéti könnyet,  

Akik még mindig húsvét előtt élnek. 
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„FELTÁMADÁS” A 61-ESEN

Már megszoktam, hogy a ruhám 

sokakban indulatokat kelt… való-

színű pozitívokat is, de akik ennek 

hangot adnak, azok zömmel a kese-

rűség és a gúny megnyilvánulásai.  

Így volt ez alkalommal is, nagy-

szombat délutánján. Egy kedves lá-

togatásból indultam haza, s lélekben 

készülődtem már az esti feltámadási 

szertartás hangulatára.  

Mikor felszálltam, ő a hátam mö-

gött ült, egyedül – nem vettem ész-

re. Nekitámaszkodtam a jegylyu-

kasztónak és úgy zötykölődtem 

gondolataimba merülten. Majd 

meghallottam a hangját: egy mondat 

közepén volt, tehát már egy elkez-

dett monológjának foszlányai jutot-

tak hozzám. Nem értettem még a 

szavait, de éreztem a vádló hang-

nemet. Nem volt újdonság… majd 

csak abbahagyja – gondoltam. Ám 

egyre hangosabban rákezdett, biz-

tosra véve, hogy meghallom szitka-

it. S a végén már az egész villamo-

son hallható volt fájdalmas kifaka-

dása:  

– … mert a papok, meg az apácák 

beburkolóznak ruhájukba, hogy meg 

ne lássák a fájdalmat, meg ne hall-

ják azok kiáltását, akik szenvednek, 

hogy ne kelljen rajtuk segíteniük. 

Mert nem segítenek. Fogalmuk 

sincs a fájdalomról, a hidegről, mi-

kor az erdőben kell éjszakázni. Fo-

galmuk sincs a szenvedésről…”  

Nem mertem megfordulni. Fájtak 

a szavai… egyszerre fájt az igazság 

és az igazságtalan vád. Furcsa érzés 

volt. Szégyelltem magam… Miért 

is?  

Egyre kínosabbá vált a helyzet, és 

menekültem volna. Már terveztem, 

hogy inkább leszállok, a végállomás 

még messze volt…  

S ekkor érdekes ötletem támadt: 

Miért vagy ilyen gyáva? Miért nem 

mész oda? Talán mégis igaza van? 

Nem akarod meglátni a fájdalmát? 

Na és ha pofon vág? És akkor mi 

van? Legalább részesülök benne va-

lamennyire. Ha folytatja, legalább a 

szemedbe folytathatja. Legalább 

meghallgathatod az Egyház nevé-

ben, a papok nevében, az apácák 

nevében! Nézz már rá!!! Ki ez az 

ember?  

S akkor megfordultam, ránéztem 

és rámosolyogtam.  

Szemmel láthatóan megdöbbent. 

Elhallgatott. Ez a kis szünete annyi-

ra felbátorított, hogy leültem vele 

szembe, s mosolyogtam rá, mint egy 

jó barátra. Szerintem nem értette a 

helyzetet, nem erre számított. Egy 

nyugodtabb hangnemben belekez-

dett újra:  

– Jegyre gyűjtök, hogy kimehes-

sek Ausztriába. Munka nélkül va-

gyok, itt nem kapok munkát. Nem 

rég szabadultam a börtönből.  
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Értettem az utalást, de nem ren-

delkezünk saját pénzzel, nem tud-

tam neki adni. Ám kezemben volt a 

vendégségből hozott kedves aján-

dékcsomag, tele finomságokkal. 

Hát, most ennyim van, és az imám, 

csak ennyit tudok neki adni. Legfel-

jebb hozzám vágja. Megpróbálom. 

Elfogadta, és megenyhült a szíve. 

Nagydarab, keménykötésű férfi 

volt, baseball sapkában, melynek 

sültője szinte egész arcát eltakarta, 

de ekkor felnézett, és láttam könny-

be lábadt két szemét. Sírt, és ekkor 

történt életem legszebb húsvéti hit-

vallása. Egyre hangosabban beszélt, 

de már nem a szitok jött ki száján, 

hanem az egész villamos előtt meg-

vallotta azt, ami éltette, és ami re-

ményt adott:  

– Én hiszek az Atyában, és tu-

dom, hogy ő megbocsát. Mert ő 

olyan Atya, ki még a Fiát is odaad-

ta, csak azért, hogy megtudja min-

denki, hogy mennyire szeret, Ő ir-

galmas Atya! Ő teremtett engem is! 

És tudom, hogy Ő megbocsát ne-

kem! Hiszen ezt ünnepeljük ma! Ez 

a húsvéti üzenet, hogy van feltáma-

dás a bűnből! Én hiszek Jézusban! 

Mert nagy az ő szeretete! Mert Ő itt 

lakik bennem! Én viszem magam-

mal mindenhová!  

S mellét verve, könnyeit törölget-

ve ült ott előttem, s én úgy éreztem, 

ez volt életem legszebb húsvéti vi-

gíliája. Lehet, hogy nem liturgikus a 

hely, a stílus, a szöveg – de ennek 

az embernek a szívében valóban a 

Feltámadás reménye élt!  

Csak annyit tudtam mondani neki, 

szintén könnyes szemekkel, hogy: 

Ámen!  

S Ő, a 150 kg-os börtönből sza-

badult férfi, aki szitokkal és gyűlö-

lettel fogadott a felszálláskor ruhám 

miatt, a végállomásnál bennem 

Krisztusnak csókolva kezet búcsú-

zott.  

Krisztus valóban feltámadt! 

Forrás: www.szepi.hu 
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FERENC PÁPA MEGHIRDETTE AZ IRGALMASSÁG  

RENDKÍVÜLI SZENT ÉVÉT

Ferenc pápa a Szent Péter-

bazilikában március 13-án, pénte-

ken a nagyböjti bűnbánati szertar-

tás során mondott homíliájában 

meghirdette az irgalmasság rend-

kívüli szent évét, mely ez év decem-

ber 8-án, a Szeplőtelen Fogantatás 

ünnepén veszi kezdetét a Szent Pé-

ter-bazilika szent kapujának meg-

nyitásával, és 2016. november 20-

án, Krisztus Király ünnepén zárul. 

A bejelentés Ferenc pápa megvá-

lasztásának második évfordulóján 

történt.  

Az alábbiakban a bűnbánati szer-

tartáson tartott homíliájából közlünk 

részleteket. 

Idén is egybegyűltünk nagyböjt ne-

gyedik vasárnapja előtt, hogy bűnbá-

nati liturgiát tartsunk. Egyesülünk sok 

kereszténnyel, akik ma, a világ min-

den részén, elfogadták a meghívást, 

hogy az Úr jóságának a jeleként éljék 

meg ezt a pillanatot. A kiengesztelő-

dés szentsége megengedi, hogy biza-

lommal közeledjünk az Atya felé, s 

így biztosak lehessünk megbocsátá-

sában. Ő valóban „gazdag az irgal-

masságban” és nagy bőséggel terjesz-

ti ki irgalmát mindazokra, akik őszin-

te szívvel jönnek hozzá. 

(…) 

Az evangéliumi szakasz, amelyet 

hallottunk (vö. Lk 7,36–50) megnyit-

ja előttünk a remény és a vigasztalás 

útját. Jólesik érezni magunkon Jézus 

együttérző tekintetét, ahogyan azt 

megérezte a bűnös asszony is a fari-

zeus házában. Ebben a szakaszban két 

szó tér vissza hangsúlyosan: a szere-

tet és az ítélet. 

Itt van a bűnös asszony szeretete, 

amely megalázkodik az Úr előtt; ám 

még előbb itt van Jézus irgalmas sze-

retete iránta, amely arra ösztönzi az 

asszonyt, hogy közeledjen hozzá. 

Bűnbánó és örömteli könnyeivel 

mossa meg a Mester lábát, haja pedig 

hálával szárítja meg azt. Csókjai tisz-

ta érzelmének a kifejeződései. A lábra 

öntött bőséges illatos kenet pedig azt 

tanúsítja, mennyire értékes a szemé-

ben Jézus. Ennek az asszonynak min-

den gesztusa a szeretetről beszél, és 

kifejezi vágyát, hogy valamiféle meg-

ingathatatlan bizonyosságra tegyen 

szert az életében: ez pedig nem más, 

mint hogy bocsánatot nyert. Ez a bi-

zonyosság gyönyörű! Jézus pedig 

megadja neki ezt a bizonyosságot: 

elfogadja őt és megmutatja Isten irán-

ta érzett szeretetét. Pont iránta, egy 

nyilvános bűnös [utcanő] iránt! 

(…) 

Az asszony számára most új élet-

szakasz kezdődik: a szeretetben új 

életre született. Ez az asszony való-

ban találkozott az Úrral. Csöndben 

megnyitotta a szívét az Úr előtt; a 

fájdalmával megmutatta neki a bűnei 

felett érzett bánatot; könnyeivel az 

isteni jósághoz folyamodott, hogy el-
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nyerje a bocsánatot. Az asszony fölött 

nincs más ítélet, csak az, amely Isten-

től érkezik, ez pedig az irgalmasság 

ítélete. Ennek a találkozásnak a fősze-

replője egyértelműen a szeretet, az 

irgalmasság, amely meghaladja az 

igazságosságot. 

A ház ura, Simon, a farizeus, ezzel 

szemben nem képes megtalálni a sze-

retet útját. Mindent kiszámol, min-

dent megfontol… Állva marad a for-

malitás küszöbén. Csúnya dolog a 

formális szeretet, nem lehet megérte-

ni. Nem képes megtenni a következő 

lépést, hogy találkozzon Jézussal, aki 

elhozza neki az üdvösséget. Simon 

arra korlátozta magát, hogy meghívja 

egy lakomára Jézust. Ám valójában 

nem fogadta be őt. Gondolataiban 

csak az igazságosság forog, és amikor 

így tesz, téved. Az asszony fölötti íté-

lete eltávolítja őt az igazságtól, és 

nem teszi lehetővé a számára még azt 

sem, hogy megértse: ki is a vendége. 

Megállt a felszínnél – a formalitásnál 

–, és nem volt képes, hogy a szívet 

tekintse. Jézus példázatára és kérdé-

sére, hogy vajon melyik szolga szere-

tett jobban, helyesen válaszol: „Az, 

akinek többet engedett el”. Jézus 

azonnal felhívja a figyelmét: „Jól fe-

leltél” (Lk 7,43). Simon csakis akkor 

marad meg az igazságban, amikor íté-

letével a szeretet felé fordul. 

Jézus felhívása mindannyiunkat ar-

ra ösztönöz, hogy meglássunk: mek-

kora nagylelkűségre képes minden 

ember. Senkit sem lehet kizárni Isten 

irgalmasságából. Mindenki ismeri az 

utat, hogyan lehet eljutni oda, az egy-

ház pedig az az otthon, amely min-

denkit befogad és senkit sem utasít 

vissza. Kapui kitárva maradnak, hogy 

mindenki, akit megérintett a kegye-

lem, megtalálhassa a megbocsátás bi-

zonyosságát. Minél súlyosabb a bűn, 

annál nagyobbnak kell lennie a szere-

tetnek, amelyet az egyház a megtérő 

emberek felé mutat. 

(…) 

Kedves testvéreim, gyakran elgon-

dolkodtam azon, az egyház hogyan 

lenne képes nyilvánvalóbbá tenni a 

küldetését, az irgalmasságról való ta-

núságtételt. Olyan út ez, amely a lelki 

megtéréssel kezdődik; és be kell jár-

nunk ezt az utat. Ezért úgy döntöttem, 

hogy rendkívüli szent évet hirdetek 

meg, amelynek középpontjában Isten 

irgalmassága áll. Ez az irgalmasság 

szent éve lesz. Az Úr szavának fé-

nyénél akarjuk megélni ezt: „Legye-

tek irgalmasok, mint a ti Atyátok” 

(vö. Lk 6,36). Ez különösen a gyónta-

tókra áll! Rengeteg irgalmasság! 

Ez a szent év a Szeplőtelen Fogan-

tatás idei ünnepével kezdődik majd, 

és 2016. november 20-án, Krisztus 

Király ünnepén zárul, hiszen Krisztus 

az Atya irgalmasságának az eleven 

arca. A szent év megszervezését az 

Új Evangelizáció Pápai Tanácsára bí-

zom, hogy úgy tudja majd végigvinni, 

mint az egyház úton levésének egy új 

szakaszát, betöltve a küldetést, hogy 

minden emberhez elvigye az irgal-

masság evangéliumát. 
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Meggyőződésem, hogy az egész 

egyház, amelynek olya nagy szüksé-

ges van az irgalmasság elnyerésére, 

hisz bűnösök vagyunk, képes lesz 

megtalálni ebben a jubileumi évben 

az Isten irgalmasságának újrafelfede-

zése és gyümölcsözővé tétele fölötti 

örömet. Mindannyian arra nyertünk 

meghívást, hogy ezzel az örömmel 

nyújtsunk vigaszt korunk minden 

embere számára. Ne feledjük: Isten 

mindent megbocsát, és Isten mindig 

megbocsát. Ne fáradjunk bele, hogy 

bocsánatot kérjünk. Már mostantól 

kezdve bízzuk rá ezt az évet az Ir-

galmasság Anyjára, hogy fordítsa fe-

lénk tekintetét és őrködjön lépteink 

felett: bűnbánati utunk, nyílt szívvel 

bejárt utunk felett egy év során, 

amelynek célja, hogy elnyerjük Isten-

től a búcsút, hogy elnyerjük Istentől 

az irgalmasságot. 

Forrás:  

Vatikáni Sajtóosztály / Magyar Kurír 

ESEMÉNYEK II. JÁNOS PÁL, A SZENT PÁPA 

 PÉTERI SZOLGÁLATÁNAK MÁSODIK 5 ÉVÉBŐL 

(Az Új Ember 2005. április 10-i összefoglalója alapján.) 

 

1984 

Február, március 

Salvi doris és Redemptionis donum. Apostoli levél és buzdítás a szenvedés ér-

telméről, valamint a szerzetesi elkötelezettségről a megváltás fényében. 

Június 12-17. 

Látogatás Genfben az Egyházak Világtanácsának központjában. 

December 11. 

Reconciliatio et Paenitentia. A szinódusi ülést összefoglaló buzdítás a kiengeszte-

lődésről és a bűnbánatról. 

A pápa ezévi útjai: Alaszka, Korea, Thaiföld, Pápua Új-Guinea, Salamon-

szigetek, Svájc, Kanada, Spanyolország, Dominika, Puerto Rico. 

1985 

Március 

A pápa  az ENSZ által meghirdetett ifjúság éve alkalmából apostoli levélben for-

dul a világ ifjúságához (Dilecti Amici - Kedves Barátaim). Az első Ifjúsági Vi-

lágnap Rómában.  

Június 2. 

Negyedik enciklikája Cirillről és Metódról: Slavorum apostoli – A szlávok apos-

tolai. 
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November 21-23. 

A Bíborosi Kollégium teljes ülése a Római Kúria reformjáról. 

November 25 – december 8. 

A Püspöki Szinódus ülése 20 évvel a II. vatikáni zsinat bezárása után. 

A pápa ezévi útjai: Venezuela, Ecuador, Peru, Trinidad és Tobago, Olaszország 

(Loreto), Hollandia, Luxemburg, Belgium (európai intézmények), Togo, Elefánt-

csontpart, Kamerun, Közép-Afrika, Zaire, Kenya, Marokkó, Svájc, Lichtenstein. 

1986 

Április 13. 

A római zsinagóga meglátogatása. 

Május 18. 

Ötödik enciklikája a Szentlélekről: Dominium et vivificantem. 

Október 27. 

Imatalálkozó a békéért a világvallások képviselőivel Assisiben. 

A pápa ezévi útjai: India, Kolumbia, Santa Lucia, Franciaország, Banglades, 

Szingapúr,Fidzsi-szigetek, Új-Zéland, Ausztrália, Seychelle-szigetek. 

1987 

Március 25. 

Hatodik enciklikája: Redemptoris mater – A Megváltó édesanyja. 

Március 31 – április 3. 

A második ifjúsági világtalálkozó hétszázezer résztvevővel Buenos Airesben. 

Április 30 – május 4. 

Kölnben boldoggá avatja Edith Steint. 

Június 7. 

Megnyitja a Mária-évet. 

Október 1-30. 

A Püspöki Szinódus hetedik, rendes ülése 20 évvel a II. Vatikáni Zsinat után a 

laikusok hivatásáról és küldetéséről az egyházban. 

December 3-7. 

Fogadja I. Dimitrosz konstantinápolyi pátriárkát, és közös nyilatkozatot írnak alá. 

December 30. 

Hetedik enciklikája a modern szociális problémákról a teológia fényében: 

Sollicitudo Rei Socialis. 

A pápa ezévi útjai: Uruguay, Chile, Argentína, NSZK, Lengyelország, USA, Ka-

nada. 
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1988 

Január 25. 

Apostoli levél az orosz kereszténység milleniumára: Euntes in mundum 

universum. 

Június 24. 

Pápai szentmise a burgenlandi Darázsfalván (Trausdorf) mintegy tízezer magyar 

hívő részvételével. 

Június 28. 

Bíborossá kreálja Paskai László esztergomi érseket. 

Augusztus 15. 

A Mária-év lezárása és a Mulieris dignitatem kezdetű apostoli levél megjelenése 

a női méltóságról. 

Augusztus 20. 

Szent István halálának 950. évfordulója alkalmából pápai levelet intéz a magyar 

katolikusokhoz. Az 1947 óta először engedélyezett Szent Jobb körmeneten Pas-

kai László bíboros bejelenti, a pápa meghívást kapott Magyarországra. 

Október 5. 

A Szent István-év alkalmából magyar nemzeti zarándoklat Rómába többezer ha-

zai és számos külföldi magyar részvételével. 

December 30. 

Apostoli buzdítás a világiak küldetéséről: Christifideles laici. 

A pápa ezévi útjai: Uruguay, Bolívia, Paraguay, Peru, Ausztria, Zimbabwe, 

Botswana, Lesotho, Szváziföld, Franciaorszság (Európai Parlament és Európa 

Tanács).  

Folytatjuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÉGIS 
A pátyi katolikus közösség térítésmentesen  

terjesztett időszaki kiadványa. 

Megjelenik évente négy alkalommal. 

Felelős szerkesztő: Reményi Judit 

(judit@remenyicsalad.hu) 

www.ude.hu 

Közösségünket érintő értékes írásokat szívesen 

közlünk 

A nyomtatást támogatta:  

Emberi Erőforrások Minisztériuma  

(NEA-KK-12-M-0979) 

Páty  
Római Katolikus Plébánia 

 

Képviseli: Harkai Gábor plébános 

 

Székhely: 2071 Páty, Munkás tér, hrsz.: 884/5. 

Telefon: (06-26) 371-468 

Adószám: 19835972-1-13 

Bankszámlaszám:  

CIB Bank: 11103303-19835972-36000001 

Email: titkar@ude.hu 
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ELHUNYT VILÁGI ELNÖKÉRE, BUDAVÁRI ZOLTÁNRA EMLÉKEZÜNK 

Páratlan humora, emberszeretete, 

egyéni gesztusai még mindig élénken 

élnek emlékeinkben, kedvelt anekdo-

tái még mindig fülünkbe csengenek. 

Pedig már 3 hónapja nincs közöt-

tünk… 

Január 3-án, életének 68. évében, 

elhunyt Budavári Zoltán, a Pátyi Ró-

mai Katolikus Egyházközség világi 

elnöke. 

Megtiszteltetés volt számomra, hogy 

élete utolsó heteinek részese lehet-

tem, hogy megosztotta velem gondo-

latait és a betegségével kapcsolatos 

kétségeit. Istenbe vetett mély hite és 

az emberek iránti szeretete hatotta át 

ezt az időt, de egész életét is. 

Zoltán 1947 márciusában született 

Rákoscsabán és júniusban költözött 

családjával Pátyra. Szinte egész élete 

Pátyhoz kötődött – alig van olyan 

pátyi család, aki Őt magát vagy csa-

ládtagjait (például édesanyját, Ira né-

nit, aki több mint 50 éven át volt kán-

tor a faluban) ne ismerte és szerette 

volna.  

Csendes, halk szavú emberként is ka-

rizmatikus világi vezetője volt a Pátyi 

Római Katolikus Egyházközség kép-

viselőtestületének, melynek elnöke 

30, tagja pedig több, mint 40 eszten-

dőn át volt. Elnökségét megelőzően 

évekig templomatyaként tevékenyke-

dett. Szolgálata során sok plébánossal 

dolgozott együtt és szolgált Schwoy 

Lajos, Takács Nándor és – utoljára – 

Spányi Antal megyéspüspökök irá-

nyítása alatt. A közösség szolgálatát 

mindenekelőtt valónak tartotta. Me-

legszívű ember volt - mindenkin segí-

tett, aki megkereste ügyes-bajos dol-

gával. Remek humorával és kivételes 

intelligenciájával kiváló társasági 

ember volt – társalgási szintű német 

nyelvtudása Páty testvérvárosi kap-
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csolatainak építésében is nagy sze-

rephez jutott. 

Budavári Zoltán a falu dolgai iránt 

is elkötelezett ember volt - haláláig 

elnöke a Pátyi Önkéntes Tűzoltó 

Egyesületnek, 2011-től tagja az Ala-

pítvány Páty Fejlesztéséért kuratóri-

umának, valamint 2014-ig társelnöke 

a Pátyi Római Katolikus Templomért 

Alapítványnak. Egy cikluson át ön-

kormányzati képviselőként is tevé-

kenykedett. 

Őszinte örömmel töltötte el az új ka-

tolikus templom és az azt megvalósí-

tó közösség épülésének látványa. 

Rendíthetetlenül hitt az épülő temp-

lom mielőbbi befejezésében. Mint oly 

sokszor mondta, amikor Püspök atyát 

köszöntötte templomunkban: „meg-

van már a befejezéshez szükséges 

pénz is, csak egyelőre nem a megfele-

lő zsebekben – a mi feladatunk, hogy 

onnan megszerezzük…”. Saját szere-

pét ebben mindig jelentéktelennek 

tartotta, noha egy rendkívül karakte-

res, operatívan működő, létszámában 

is növekvő testületet irányított. Sze-

rénységét szépen példázza egy másik 

gyakran ismételt mondása, amikor 

egy-egy feladatra felkértük: „Velem 

csak eggyel többen vagytok…”. Tud-

tuk, hogy ebben – kivételesen – nem 

volt igaza. A tömjénezéshez a para-

zsat most már az ifjabb generáció fel-

adata izzásban tartani. Üres helye a 

vasárnapi szentmiséken, szeretett fe-

lesége mellett, mindnyájunkban fájó 

emlékeket ébreszt. Vigaszt egyedül 

az nyújt, hogy tudjuk, ha testben már 

nem is, de lélekben mindig közöttünk 

van. 

Hitünk szerint Zoltán földi halála 

napja égi születésnap is egyben. Az 

Örök Világosság fényeskedjék Neki! 

Imádkozunk családtagjaiért és oszto-

zunk mély gyászukban. 

KI 
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Az Új Ember 1978. október 8-i számá-

ban I. János Pál pápa, még velencei pátriár-

kaként arról ír, hogy egy kórházi ágyon 

fekvő síró beteg asszonytól megkérdezte, 

mi bántja. „Sírok, mert egész életemben 

kerestem, de máig sem találtam a mennyor-

szág kulcsát” – felelte. A pátriárka a zsebé-

be nyúlt és rózsafüzérét az asszony kezébe 

tette. „Íme itt a mennyország kulcsa…” 

II. János Pál pápa a Rózsafüzér évében 

(2002 október – 2003 október) megjelent 

ROSARIUM VIRGINIS MARIAE apos-

toli levelében többek között így nyilatkozik 

a rózsafüzérről: „A rózsafüzérrel a keresz-

tény nép beiratkozik Mária iskolájába. (…) 

Ifjú éveimtől kezdve helye volt ennek az 

imádságnak, lelki életemben. (…) A rózsa-

füzér nagyon kedves imádságom. Csodála-

tos imádság! Csodálatos az egyszerűsége és 

a mélysége. (…) Így a rózsafüzér egyszerű 

imádsága adja az emberi élet ritmusát. Zoli 

bácsi ebben a ritmusban élte mindennapi 

életét. 

Egy beszélgetésünk alkalmával elmond-

ta, reggelenként munkába, iskolába menet 

unokájával a teljes rózsafüzért imádkozták. 

200 üdvözlégy. A tizedek fogyásával tud-

ták, útjuk melyik részénél tartanak vagy 

melyik kereszteződésnél várakoznak. Ró-

zsafüzér-társulatunk havi összejövetelein a 

kislétszámú megjelenő között szinte mindig 

ott volt. 

Zoli bácsink!  

Sokáig fájni fog fizikai jelenléted hiánya, de 

vigasztal bennünket az a remény, hogy 

imádkozod velünk a soros tizedet. Talán 

választott védőszentünk, Szent II. János Pál 

is csatlakozik, és imádkozik velünk és ér-

tünk. Hiányodat enyhíti a tudat, hogy a 

mennyország kulcsával távoztál, és ha ne-

hezen nyílna a zár, Égi Édesanyánk, a Ró-

zsafüzér Királynője biztosan segít a kulcs 

elfordításában.  

Hiányozni fogsz! Emléked imáinkban, 

szívünkben megőrizzük. 

Ré 
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SZENTEK ÉLNEK VELÜNK

Mi mai idősebbek, megszoktuk, hogy a 

szentekre úgy gondoljunk, mint egy régen 

letűnt kor gyermekeire. Egy-egy ritka ki-

vételt, mint Kolbe atya, ugyan el tudtunk 

fogadni, de azok a szentek, akikkel temp-

lomaink képein, szobrain találkozhattunk, 

szinte mind-mind többszáz évvel előttünk 

éltek. Mégis ritkán jutott eszembe a kér-

dés: igaz-e vajon, hogy a mi világunk va-

lóban ennyire szent-telen. 

Furcsa, anakronisztikus érzés volt, ami-

kor Szombathelyen lendületet kapott a 

vértanú Brenner János boldoggá avatásá-

nak ügye, s ezzel kapcsolatban elolvastam 

Kahler Frigyes könyvét. Maga a politikai 

gyilkosság története talán már eléggé köz-

ismert, nem is arra szeretnék kitérni. Ha-

nem arra az epizódra, hogy Kahler pro-

fesszor megemlít egy fiatal rendőrt – ő 

találta meg az áldozat személyi igazolvá-

nyát. Megütött ez az apróság, mert azon a 

néven én ismertem egy rendőrt, aki élet-

kora szerint illett a leíráshoz. A közelünk-

ben lakott, s néha beszélgettem is vele. 

Szelíd és tisztelettudó ember volt. Sosem 

éreztem úgy, hogy személyében az ör-

döggel találkoztam volna. Inkább azt, 

hogy valamilyen rejtélyes, közvetlen kap-

csolat jött létre köztem és Brenner János 

között. 

Az elmúlt karácsonyon azonban még 

erősebb érintést éreztem. Olvastam egy 

interjút Csókay Andrással, az ismert és 

régtől nagyon tisztelt agysebésszel. (Heti 

Válasz XIV/51.) Ő nekem eredetileg 

mérnök-kollégám, akár munkatársam is 

lehetett volna. Aztán idegsebészként né-

hány évig ő is Szombathelyen élt, ott is 

találkozhattunk volna. Kezdettől mélyen 

megragadott istenhite és orvosi elhivatott-

sága. Most az újságból tudtam meg, hogy 

múlt év elején tragikus balesetben elvesz-

tette legkisebb gyermekét. Ilyen veszteség 

után hogyan várja a hívő ember a kará-

csonyt? – erről kérdezte őt a lap munka-

társa. 

És Csókay András válaszul teljes őszin-

teséggel beszámolt róla, mit érzett, mit 

gondolt a veszteség nyomán, s hogyan 

jutott el a szemlélődő imádságig, amikor 

az ember már nem magával foglalkozik, 

hanem a vízen járó Krisztust nézi, és ak-

kor elindul a legmélyebb valóság felé, 

ahol létrejöhet a találkozás Istennel. 

Csókay András vallomásából (még az 

újság profán lapjain át is) valami olyan 

szilárd bizalom sugárzott, valami olyan 

megfogható, materiális, szinte minden 

misztikumtól lecsupaszított istenhit, ami-

vel talán még sohasem találkoztam. S ez a 

szilárd hit olyan mondatokat adott a szájá-

ba, amiket a maguk végtelen egyszerűsé-

gében számomra is kézenfekvő és hasz-

nálható kapaszkodónak találtam. Azt 

mondta: „Ha nem vagyunk őszinték, ma-

gunkat zárjuk ki a segítségből.” Pedig hát 

hányszor titkoljuk még magunk előtt is 

vétkeinket, gyöngeségünket! Azt is mond-

ta: „Szomorú lehetsz, csak reményvesztett 

ne legyél!” Pedig milyen jól esik sokszor 

belesüllyedni az önsajnálat és teljes re-

ménytelenség iszapjába! 

És elmesélte, hogy amikor a vesztesé-

gen kesergett, egyszercsak egy belső hang 

így szólt hozzá: »Hát nem tudod, hogy ő 



 MÉGIS - 13 
 

MÉGIS - 11 
már velem van?« „Ilyesmi akkor történik, 

– mondta – amikor olyan mélyre jutsz az 

imában, hogy nem áll Isten és közéd 

semmi zavaró gondolat a múltról vagy az 

elképzelt jövőről, s eljutsz a lelki békére, 

ami túlmutat a szomorúságon. Bármilyen 

mély szenvedésben élsz is, a szemlélődő 

imában megtapasztalhatsz valamit abból 

az örömből, ami túlmutat e világ szenve-

désein.” Majd hozzáteszi: „Ami van, an-

nak szabad lennie. Amit Isten megenged, 

én nem tudom felülírni.” S végül levonja a 

következtetést: „A hívő ember hatalmas 

lehetősége, hogy képes tudatosan dönteni 

a világosság mellett.” 

Azzal tettem le az újságot, hogy íme, 

egy szent szólt hozzám. A Hivatal, a 

Szentszék talán még nem tud róla, de ő 

orvosként és közéleti emberként a benne 

élő szeretetet már megmutatta. Most pedig 

a hitnek és a reménynek mutatta fel olyan 

példáját, amit igen nagy ajándék lenne 

magamban is megtapasztalni. 

S ahogy így eltűnődtem a szenvedés 

megélésének és a fölé emelkedésnek ezen 

a példáján, eszembe jutott egy másik 

szenvedő testvérem. Testvérem abban az 

értelemben, hogy pici gyerekkorunktól 

sok éven át szinte együtt nevelkedtünk. 

Távol vidéken élő nagyanyám szomszédai 

voltak, s Judit velem szinte egyidős. Kis-

gyerekként vidám, pajkos játszótárs volt, 

később felnövekedvén délcegen szép, vi-

ruló nagylány lett. Sose kérdeztem, miért 

nem ment férjhez. Elég annyi, hogy mikor 

kitűnően elvégezte a főiskolát, hazatért a 

kisvárosba, hogy öreg szüleit ápolhassa. 

Kései gyerek volt, édesapja akkor már 

ágyhoz kötött beteg. Mikor pedig apja 

meghalt, édesanyja került szinte ugyanarra 

a sorsra. Judit közel tíz évig gondozta őket 

hűségesen és szorgalmasan. S mikor 

édesanyját is eltemette, ő maga betegedett 

meg. Alig múlt harminc éves, amikor va-

lami rejtélyes kór támadta meg az 

izületeit. Kezdetben csak keze és lába fájt, 

és semmilyen műtét sem segített rajta. Ké-

sőbb egész teste, mindene egyetlen fájda-

lommá görcsült. Egyedül él a megkopott 

kétszintes házban, amit még édesapja ala-

kított ki a középkori vár egyik ódon épüle-

téből. Ő most már csak a földszinti szobát 

lakja, mert az emeletre nem tud fölmenni, 

s számára így a fürdőszoba is elérhetetlen 

magasságba került. Gondozatlan a kert, s a 

kert végén a bástyáról a folyót se látja töb-

bé. Negyven évnyi szenvedés után oda 

jutott, hogy ha a karitász önkéntesét elfe-

lejti megkérni, csavarná le az ásványvíz 

kupakját, akkor másnapig szomjazni 

kényszerül. Ő maga ennyire 

magatahetetlen. De tűri ezt a fájdalmat és 

magányt szótlanul, imádsággal. Nem tu-

dom, a hosszú, magányos napokon és a 

végtelen éjszakákon mit gondol magában. 

Nem tudom, miért imádkozik. De úgy 

gondolom, maga a megélt és elviselt fáj-

dalom tanúsítja, hogy vállalja, amit vállára 

rakott az Úr. 

Sokszor kérdezem magamban, mi rej-

tőzik az isteni gondolat mélyén, ami ilyen 

sorsot mér valakire, s mi sugallja az ő vá-

laszát. Erre is Csókay András szavai felel-

nek. „Ami van, annak szabad lennie. Jézus 

is kitart az Atya mellett a kereszten.” 

 

Molnár László Aurél 
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KARITÁSZ HÍREK

Nagyböjti élelmiszergyűjtésünk 

eredményeképpen mintegy 2 és fél 

mázsa élelmiszer gyűlt össze kb. 80 

ezer Ft értékben, melyből 40 nyugdí-

jas, nagycsaládos, ill. munkanélküli 

testvérünket tudtunk megajándékozni. 

Köszönjük a hívek nagylelkű adomá-

nyait.  

Tavaszi ruhagyűjtésünket április 

10. és 24. között tartjuk. Használható 

és tiszta állapotú gyermek, ill. felnőtt 

ruhákat és cipőket  várunk, melyeket 

ápr. 25-én szeretnénk börze keretében 

kiosztani az arra rászorulóknak. 

A tavalyi évben jeleztük, hogy ru-

hagyűjtést és osztást is évente kétszer, 

ősszel és tavasszal szeretnénk végez-

ni.   Általában ilyenkor van a téli-

nyári ruhaváltás a családoknál. A fe-

leslegessé vált ruhaneműt karitasz 

csoportunk segítségével próbáljuk el-

juttatni azoknak, akik számára ez 

nagy segítséget jelent. Ami a börze 

után megmarad, azt továbbajándé-

kozzuk szegényebb vidéken élőknek, 

mert megfelelő tároló helyiségünk 

nincs.  

Előre is köszönjük az adományo-

kat.  

Karitászcsoportunk szeretettel fel-

ajánlja segítségét idős, egyedülálló, 

ill. nagycsaládos testvéreinknek. Szí-

vesen segítünk bevásárlásban, takarí-

tásban, orvoshoz kísérésben vagy ki-

sebb ház körüli munkákban. Szívesen 

eljövünk beszélgetni is, ha valaki a 

magányát szeretné enyhíteni. 

Kérjük, hogy  a kitett karitász do-

bozban helyezzék el  kéréseiket, vagy 

jelezzék azt Monostori Emesének. 

Arra vonatkozóan is várunk jelzése-

ket, ha valaki olyan embert ismer a 

közösségből, aki ezen segítségek va-

lamelyikére rászorul. Kérjük, egy pa-

pírra írják rá az illető nevét, címét, 

telefonszámát, akinek számára a se-

gítséget kérik, és mi igyekszünk fel-

keresni.  

Szeretnénk, ha közösségünk egyet-

len tagjának sem kellene azt monda-

nia, hogy ”nincs emberem”.  

Szent II. János Pál karitászcsoport 

„VISSZA A JÖVŐBE” 

ÚJRA NYÁRI CSALÁDOS TÁBOR, VÍZITÚRA 

2 AZ 1-BEN: KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS ÉS ÉLMÉNY

Kedves Testvérek! 

Sok-sok évvel ezelőtt, 2004 nyarán volt egy csapat, akik elhatározták, hogy ak-

tívan is tesznek azért, hogy templomunk mellett közösségünk is épüljön. Ennek 

egyik első alkalma a 2004 nyarán megszervezett táborunk volt, Dunaszigetnél, a 

Kisvesszősi táborhelyen (GPS: +47° 56' 7.42", +17° 22' 37.81"), amit azóta 9 to-
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vábbi nyári tábor követett. Tavaly azonban erőgyűjtésre volt szükségünk, nem-

csak a templomépítésben, hanem a szervezésben is. Ezért az idei év bizonyos ér-

telemben az újrakezdésé. Ugyanott, ugyanazok szervezik, de reményeink szerint 

sok új, természetet, vizet és a nyarat szerető testvérünknek, egyházközségünk ap-

rajának-nagyjának. 

Akik régről ismerik a helyszínt, nem 

kell bemutatnunk „Jégmadár” Bencét 

(www. jegmadarviziturak. hu), aki ví-

zitúráinkat a helyszínen segíti, a tábor 

előtt a Dunát a hinta/ugrófával, a 

doborgazi pihenőt, a fürdő és zúgó he-

lyeket és a Szigetköz varázslatos vilá-

gát. 

 

 

A legfontosabb információk 

Időpont: 2015. július 8. (szerda, délutántól) – 2015. július 12. (vasárnap, délig) 

Szállás: Cikolaszigeti Kisvesszősi kemping 

(http://www.szigetkozkemping.hu/index.php?option=com_content&view=artic

le&id=72&Itemid=75) 

1.lehetőség: Kisvesszősi-táborozóhely, sátorban a Duna partján 

2.lehetőség: a gáton túl, faházakban 

3.lehetőség: a gáton túl, turistaházban 

A 2-3. lehetőség többletköltséggel jár, és 

mielőbbi előzetes jelentkezést kérünk (leg-

később 2015. április 29-ig), hogy a szállást 

időben lefoglalhassuk! 

Étkezés: 

Reggeli és ebéd egyénileg, csütörtöktől 

közös vacsora a táborban. 

Kenuzás: 

Túráinkhoz a kenukat „Jégmadár” Bence biztosítja, viszont a kormányozni és 

evezni nekünk kell. Éppen ezért május-június folyamán néhány kisebb felkészítő 

túrát szervezünk majd Leányfaluból, a Vadkacsa Egyesület segítségével, és ezen 



 16 - MÉGIS 

túrák alapján választjuk ki a leendő kormányosokat! A vízre szállók számára az 

úszótudás kötelező! 

Programvázlat: 

1.nap: délután érkezés, sátorverés, vacsora, ismerkedés a vízzel és a szúnyogok-

kal. 

2-4.nap: kenuzás, vízitúrák, fürdés (a Cikola-sziget környéke, Dunakiliti, 

Doborgaz stb. – a stb. megfejtése nem feltétlenül/mindig a borulás!) 

5.nap: szentmise Dunaszigeten, fürdés, „morzsabuli”, hazaindulás 

Költségek: 

Az utazási és az egyéni étkezési költségeket, valamint a szállást (a Kisvesszősi-

táborhelyen 1400 Ft/fő/nap) személyenként kell fizetni, viszont a kenuk bérlését 

és a három közös étkezést pályázati támogatásokból fedezzük. 

 

Az érdeklődő kérdéseket, a további programötleteket és a mielőbbi jelentkezést 

szokásos elérhetőségeiken várják a szervezők: 

Czajlik Zoltán – 06 20 5437 627 vagy czajlik@aerophoto.hu 

Polgár András – 06 30 545 6455 vagy polgar.andris@gmail.com 

Reményi László – 06 30 9891 375 vagy laci@remenyicsalad.hu 

VÁRUNK, JELENTKEZZ, CSATLAKOZZ HOZZÁNK,  

MERT NÉLKÜLETEK NEM MEGY ÉS NINCS IS ÉRTELME!  
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MÉGIS - 11 PÁTYI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMÉRT ALAPÍTVÁNY

A Pátyi Római Katolikus Templo-

mért Alapítvány az új civil törvény és 

az új Polgári Törvénykönyv rendel-

kezései szerint 2014 folyamán a jog-

szabályoknak megfelelően alapító ok-

iratát átalakította és részben kibővítet-

te tevékenységi körét. 

Miután alapítványunk több, mint 

tíz éve végzi tevékenységét, egyéb-

ként is szükségessé vált a működési 

keretek jelen helyzetre való pontosí-

tása, valamint hála annak a ténynek, 

hogy használatba vehettük az új 

templomot, az alapítvány egyik fő 

célját, ha nem is teljesen, de elértük. 

Az eredeti alapító Zsolnay Béla atya 

halálával az alapítói jogok az egyház-

községre szálltak át, így végső soron 

a plébánia képviselőjeként Gábor atya 

jegyzi az új alapító okiratot. Kérésé-

nek megfelelően az alapítvány tevé-

kenységi körébe bekerült a templom 

fenntartásával, eszközök beszerzésé-

vel kapcsolatos tevékenység, tanul-

mányutak és tanulmányok finanszíro-

zása, valamint közösségi programok 

támogatása. 

Fontos pontja az alapító okiratnak, 

hogy kurátorai, titkára és elnöke, a 

felügyelő testület tagjai nem része-

sülhetnek díjazásban, munkájukat a 

közösségért, szabadidejükben végzik. 

Az alapítvány elnökeként is határo-

zott véleményem, hogy egy közösség 

értékét kizárólag az emeli, ha minden 

tagja maga is beletesz valamit a „kö-

zösbe”. Ez pedig visszahat, a közös-

ség erejéből és értékéből az egyes ta-

gok összességében többet tudnak 

visszakapni. De ehhez először nekünk 

kell tenni, adni. Szeretném, ha az ala-

pítvány ennek szellemében végezné 

munkáját.  

Mint bizonyára mindannyian hal-

lották, az aktuális bankbotrány miatt 

több bank, így a templomépítő alapít-

ványunk számláját vezető helyi bank 

tevékenységét is felfüggesztette a 

Magyar Nemzeti Bank. Ez azt jelen-

tette, hogy átmenetileg a Pátyon veze-

tett alapítványi számlán tartott pénz-

összeghez nem férhettünk hozzá.  

Ez meglehetősen nehéz helyzetbe 

hozta az alapítványt, miután a fenti 

zárolás pályázati elszámolások és új 

pályázatokhoz szükséges önrész iga-

zolások időszakában történt. Ugyan 

általánosságban a közigazgatás részé-

ről mindenki türelmet ígért, a való-

ságban az előre beprogramozott on-

line űrlapok erről valahogy nem tud-

tak tudomást venni.  

Az alapítvány új számlájára az el-

számolásokhoz és önrész igazolások-

hoz minimálisan szükséges összeg két 

napon belül (!!!) összegyűlt, köszönet 

ezért a gyors adományozóknak. Mi-

vel a korábbi számlán zárolt összeget 

az Országos Betétbiztosítási Alap má-

ra már az új bankszámlánkra utalta, a 

fent jelzett probléma gyorsan és zök-

kenőmentesen megoldódott. 

Az alapítvány az új jogszabályok-

nak megfelelően is közhasznú alapít-
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vány, így jogosult az előző évek gya-

korlatához hasonlóan az idei eszten-

dőben is az adózók már megfizetett 

adója 1 %-ának gyűjtésére. Kérem, 

adóbevallásuk elkészítésénél ne fe-

ledkezzenek meg a lehetőségről, és 

támogassák alapítványunkat. 

Adószámunk: 18687996-2-13 

Jelmondatunk: 

Adjon 1-et a 100-ért! 

Alapítványunk 10 éve kivétel nél-

kül, minden évben, minden egyes fel-

ajánlott 1 %-ot teljes egészében, költ-

ségek levonása nélkül, azaz 100%-

ban a templomépítésre fordította.  

Így lesz ez a jövőben is, a kibővült 

tevékenységi köröknek megfelelően.  

Szeretnék továbbra is pályázatokon 

indulni, melyeken a beérkező adomá-

nyokból tudjuk az önrészt biztosítani. 

Nyertes pályázatainkból pedig eszköz 

beszerzésekkel és közösségi progra-

mok támogatásával lesz lehetőségünk 

segíteni az új templomot és a körülöt-

te szerveződő közösséget. 

„Urunk! Kérünk, adj tehetséget, 

lelki és testi erőt, hogy közösségün-

ket és templomunkat a Te dicsősé-

gedre felépíthessük!” 

 

Reményi László 

REJTVÉNY KISEBBEKNEK 

Állítsd sorrendbe a virágvasárnap és húsvétvasárnap közötti eseményeket, pá-

rosítsd az eseményeket a napokkal, majd színezd ki a képeket!  

Utolsó vacsora, Jézus bevonulása Jeruzsálembe, Jézus kereszthalála, Jézus fel-

támadása, Jézus megmossa tanítványai lábát, Jézus vállára veszi a keresztet 

 

Nap Esemény Kép betűjele 

 

Virágvasárnap ___________________________ ____ 

 

Nagycsütörtök ___________________________ ____ 

 

 ___________________________ ____ 

 

Nagypéntek ___________________________ ____ 

 

 ___________________________ ____ 

 

Húsvétvasárnap ___________________________ ____ 
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REJTVÉNY NAGYOBBAKNAK 

 

 

Mit jelent az I.N.R.I felirat Jézus keresztjén? Megtudod, ha a képekhez beírod 

a hozzájuk tartozó szentírási szövegek rövidítését a szótagokkal együtt. Olvasd 

össze az így kapott szótagokat 1-12-ig!  
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A 

Jn 19,2 

DÓK 

Jn 19,17-18 

JÉ 

Mt 27,1-2 

KI 

Mt 28,5-6 

LYA 

ApCSel 1,11 

NÁ 

Mt 21,1-9 

RÁ 

Lk 24,36-43 

RE 

Mk 14,32-35 

TI 

Mt 26,14-16 

ZÁ 

Mt 26,17-29 

ZUS 

Mt 26,34 

ZSI 

Mt 27,28 

 

 Jelentése: ______________________________________________ 

 

REJTVÉNYEK KICSIKNEK ÉS NAGYOKNAK, FIATALOKNAK ÉS  

IDŐSEBBEKNEK 

 

1. Ki(k) mondja(mondják) az evangéliumi részek-

ben? 

„Parancsold meg tehát, hogy őrizzék a sírt a harmadik 

napig (…)” _________________________ 

„Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt ajtajából?” 

/Mk/ : _________________________ 

„Elvitték az én Uramat, és nem tudom, hová tették.” 

/Jn/ _________________________ 

„Miért keresitek az élőt a holtak között?” /Lk/ 

_________________________ 

„Menjetek tehát és tegyetek tanítvánnyá minden né-

pet!” /Mt/ _________________________ 

„Uram, te mindent tudsz, tudod, hogy szeretlek!” /Jn/ 

 _________________________ 
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2.  Keresztrejtvény 

 

Vízszintesek:  

1. Jézus halálának helye héberül. (Jn 19, 17) 

2. Az utolsó vacsorának az a szertartása, amely ellen Péter apostol először tilta-

kozott. (Jn 13, 1) 

4. Milyen hátasállaton vonult be Jézus virágvasárnap Jeruzsálembe? (Lk 19, 33) 

9. Jézus feltámadását jelezte Mária Magdolnának, az asszonyoknak és az oda sie-

tő apostoloknak. 

12. Jézus sírban pihenésének napja. 

Függőlegesek:  

1. Jézus ebben a kertben virrasztott az utolsó vacsora után. 

3. A főtanács élén álló főpap Jézus halálra ítélésekor. (Mt 26, 57) 

5. Az apostol, akire Jézus rábízta édesanyját. 

7. Kényszerítették, hogy vigye Jézus keresztjét. (...................... Simon) 

8. "Vétkeztem, elárultam az igaz vért." Ki mondta?  

9. Ő javasolja a zsidóknak: engedjenek szabadon a foglyaik közül egyet.  

11. Mielőtt megszólalt a kakas, háromszor tagadta meg Jézust.  
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MÉGIS - 11 MISZTÉRIUMJÁTÉK A FENYVESBEN

Virágvasárnap előtti szombaton fia-

tal családok gyülekeztek a Fenyves 

parkolójában. A kocsikat hátrahagyva 

sietve indultak felfelé az erdei úton a 

gyülekezőhelyre, ahol már kicsik és 

nagyok, sőt idősebbek is arra vártak, 

hogy elindulhassanak együtt a „hegy-

re épült városba”, ahol aztán Jézussal 

találkozhatnak. A szerepek kiosztása 

után – a 12 apostol, a főpapok és a 

katonák csoportja mellett találkozhat-

tunk az úton a meggyógyított vakkal, 

bénával, sőt Péter apostol anyósával 

is – énekelve indultunk „Jeruzsálem” 

felé. Szamárháton valóban megérke-

zett Jézus is, aki nem hagyta magát 

királlyá tenni.  

Ott lehettünk azután az utolsó vacsora 

„termében”, szemlélhettük a vérrel 

verejtékező Urat az „Olajfák he-

gyén”, elkísérhettük őt Pilátushoz. 

Sajnos ott voltunk az ordítozó tömeg-

ben, mely azt kiáltotta, hogy „kereszt-

re vele!” Elkísértük Jézust a kereszt-

úton, és felértünk a „Golgotára”, ahol 

őt valóban keresztre feszítették. Mi 

pedig ott álltunk a kereszt tövében. 

Gyerekek, felnőttek, idősek, fiatalok, 

szótlanul, elgondolkodva. Nemcsak 

elmélkedtünk, nemcsak egy filmet, 

nemcsak egy színdarabot néztünk. 

Nem – ott voltunk mi is Jézussal. Fújt 

a szél, egy-egy gyerek időnként el-

esett és felsírt, voltak, akik beszélget-

tek. Így lehetett akkor is. Minden 

résztvevő úgy vehetett részt a miszté-

riumjátékban, ahogyan akart.  

Talán most értettem meg, hogy mi-

ért hívjuk misztériumjátéknak az 

ilyesmit. Eljátsszuk a misztériumot? 

Nem – nem a misztériumot játsszuk 

el. A közös játék segítségével azon-

ban, melynek magunk is résztvevői 

vagyunk, egészen a szívünk mélyébe 

hatolhat a Titok. A szavak, melyeket 

százszor, ezerszer hallottunk már, 

másképpen érintenek meg: nemcsak 

szemlélő vagyok, hanem résztvevő. 

Nemcsak szemlélő vagyok? Minden-

ki eldöntheti. A szemlélő közömbös. 

A résztvevőnek azonban döntenie 

kell, hogy melyik oldalon áll. Szem-

lélem a Titkot, de nem állhatok meg 

itt. Ha megállok, akkor langyos ma-

radok. Nem. A Titoknak hatnia kell 

rám. És el kell indulnom azon az 

úton, melyet Jézus járt előttem. 

Melynek vége lehet a Golgota. De 

utána ott a feltámadás is! 

 

Schumicky Ildikó 
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A  LITURGIÁK  RENDJE 

A NAGYHÉTEN ÉS HÚSVÉTKOR 
 

Április 2.  Nagycsütörtök 

18:00 ünnepi szentmise 

 az utolsó vacsora emlékére 

  virrasztás este 22:00-ig 

 

Április 3.  Nagypéntek 

15:00   keresztút 

18:00   ünnepi istentisztelet 

 énekelt passió történettel 

 

Április 4.  Nagyszombat 

9:00-12:00/15:00 a szentsír őrzése 

20:00 ünnepi szentmise 

 feltámadási körmenettel 

 

Április 5.  Húsvétvasárnap 

10:00 ünnepi szentmise 

 ételszenteléssel 

 

Április 6.  Húsvéthétfő 

9:00 szentmise 


