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Felavatva  
Mindenki, aki már bérmálkozott, és mindenki, aki bérmálkozni fog, 
utólag, vagy már előre hálálkodjon a jó Istennek, hogy részesült 
vagy részesülni fog ennek a szentségnek kegyelmeiben! 
A bérmálás szent cselekményének a végén a bérmáló Főpásztor 
azért imádkozik, hogy akár az újonnan megbérmáltak, akár a már 
régebben megbérmáltak úgy távozzanak a Templomból, hogy 
érezzék, mostantól más emberként kell élniük. – Meghívást kaptak 
és a bérmálás kenete által feladatul is kapták, hogy jó kereszté-
nyek legyenek. Nap, mint nap tudatosítani kell magukban, hogy az 
Úr Jézus nekik is üzent, amikor azt mondta:”tanúim lesztek!” Nem 
feltétlenül kimondott szavakkal, de félreérthetetlenül tanúságtevők-
nek kell lenni! Be kell bizonyítani, hogy lehet Istennek tetszően 
élni, meg kell mutatni, hogy akinek szeme van, lássa meg; akinek 
füle van, hallja meg: így kell élni;  sőt „Így élni jó!”  – Azt is egyér-
telművé kell tenni, hogy ez a Szentlélek műve bennünk, az Ő 
munkájához mi a készségünket adjuk, de azt maradéktalanul ad-
juk. 
A bérmálás szent szertartása után következhet emberi megnyilat-
kozásképpen ünneplés, az újonnan megbérmált ünneplése, ünne-
pi lakoma, ajándékok átadása… ez azonban nem jelentheti azt, 
hogy minden beteljesedett. Az igazi tennivalók egy életre szólóan 
most következnek, hiszen a részesedés a szentségben csak kez-
det. A világban kell élni, de nem a világnak. A mindennapokban 
kell megvalósítani, hogy munkálkodunk a mindennapok tennivalói-
ban, de ez nem Isten nélkül, különösen nem Isten ellen, hanem az 
Ő tetszésére; minden azt tükrözze, hogy megszentelődtünk a bér-
málásban, és minden, ami általunk történik, általunk is mintegy 
megszentelődik. Tudjuk, tudnunk kell, hogy ehhez szentségi életet 
kell élni. Ez annyit jelent, hogy a megbérmált, lelkileg felnőtté ava-
tott felelősségével és komolyságával ápoljuk 
magunkban a méltó életet. A szentségek 
avassák az embert a Szentlélek igaz lakhely-
évé! – Önmagunkban csetlünk-botlunk, okunk 
van arra, hogy lelkünket rendszeresen tiszto-
gassuk a bűnbánat szentsége által.  Nem 
feledjük, hogy az Úr Jézus nekünk is üzente: 
„Nálam nélkül semmit sem tehettek; … ha 
nem eszitek az Emberfia Testét és nem isszá-
tok az Ő vérét, nem lesz élet tibennetek…”. 
Nem feledjük egy életre szólóan, hogy a gyen-
geség és betegség üzenet számunkra, hogy 
nincs állandó hazánk ezen a földön, hogy a 
„mi Hazánk a Mennyben van!”- kell, hogy a 
keresztény öröm, megnyugvás és a hála érzé-
sével  töltsön el  annak tudata,  hogy a Meny-
nyei Atya Országában sok hely van, és, hogy 
van, Aki nekünk helyet készít és Hazavár - a 
betegek szent kenetének értékelése, felvétele 
ennek a hitünknek a kifejezője, és amíg  mi 
magunk  sorra nem kerülünk, Szeretteink szá-
mára a legnagyobb jó ennek biztosításával 
tesszük és olcsó kifogásokkal nem térünk ki 

előle. – Természetesnek tartjuk, és hálálkodunk a jó Istennek, 
hogy lelki ügyeink intézésére segítségül adja Egyházát, Tanítóhi-
vatalát, papjait, akik a szentségek és szentelmények által gondos-
kodnak rólunk Üdvözítőnk szándékai szerint. Nemcsak elfogadjuk, 
hanem a tőlünk telhető minden módon segítjük munkájukat, hogy 
minél teljesebben betölthessék szent szolgálatukat. – Igyekszünk 
bemutatni a világnak, hogy az emberi kapcsolatok milyen szépek 
és szentek, különösképpen a házasság szentségének méltósága 
által. Jellé akarunk lenni egy olyan világban, minden a visszájára 
fordult. Élni akarunk a jó lehetőségekkel és nem visszaélni velük. 
Minden furcsa és egyre furcsább, a maga valóságából teljesen 
kiforgatott eszmék és eszmerendszerek ellenére életünkkel bizo-
nyítjuk az egy férfi és egy nő megszentelt kapcsolatának nemcsak 
a szépségét, hanem egyedül helyes valóságát. Minden divatos 
forma és elképzelés ellenére valljuk és szerinte is cselekszünk, 
hogy a családhoz a gyermekek és azok keresztény nevelése min-
dennél fontosabb; tőlünk tanuljanak imádkozni, tőlünk tanuljanak 
lelkiismeretességet; becsületet, minden erényt. Segítjük Őket, 
hogy a mi jóra törekvéseink folytatói legyenek. Bemutatjuk a világ-
nak, hogy Szeretteink, Akik már a béke álmát alusszák, fontosak 
számunkra; imáinkban, emlékük ápolásában fejezzük ki a feltáma-
dásba és örök életbe vetett hitünket. 
Sok feladat kezdete a bérmálás napja, pillanata. Tudjuk és valljuk, 
hogy ezekre a Szentlélek ad nemcsak erőt, hanem megbízatást is. 
Ahogyan az Apostolok Cselekedeteiben olvassuk, a kezdeti idők-
ben a Keresztények ki-ki a maga módján, de a Szentlélek indítá-
sára, irányítása szerint élt, beszélt, cselekedett, úgy tartjuk, tartsuk 
fontosnak, hogy most is így legyen – Ő-általa, Ővele és Ő-benne 
legyünk Isten kedves gyermekei! -                Pekker Imre plébános  
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Nagyböjt 2. Vasárnapja  – Március 04.  Isten határtalan szeretete, irgalma, 
jósága nyilvánvaló, hiszen Küldötte, Szent Fia tanítja: „napját felvirrasztja 
jókra és gonoszokra, esőt ad igazaknak és hamisaknak egyaránt!” – Szent 
Pál tanításában pedig üzeni nekünk, hogy „Szent Fia által kiengesztelte 
Önmagát a világgal!” - egyértelműen mondhatjuk tehát, hogy szemléljük az 
Ő nagyságát. – Amikor pedig a mai szentmise Szentleckéjében olvassuk a 
szentpáli jó hírt: „nem kímélte saját Fiát (sem), hanem áldozatul adta mind-
nyájunkért, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?”, kifejezetten 
töltse el az öröm lelkünket! Igaz, hogy a minden nem egészen azt jelenti, 
amit általában szívesen elgondolunk: sikert, hatalmat, végtelen lehetősége-
ket a tudományban, technikában…, hanem az Ő örök terveit rólunk, aminek 
következtében egyre inkább kedvét lelheti bennünk, vagyis a lelki értelem-
ben mindent. Ennek a csúcspontja az ember tökéletessége, amit buzgóság-
gal, jóra-törekvéssel és bűnbánattal érhetünk el, hiszen kincseink ezek, 
amiket törékeny cserépedényben hordozunk; gyakran kell tisztogatnunk 
lelkünket. Újból és újból önmagunkat kell sürgetnünk, hogy „keressük az Ő 
arcát”, legyen meg az Ő akarata. - Ebben a törekvésben segít annak tudata, 
amit már a Zsoltáros a 115. Zsoltárban így fejez ki:”az Úr színe előtt járok”- 
Szent Pál pedig ezt mondja: „Őbenne élünk, mozgunk és vagyunk!” – Je-
lentse ez egyértelműen azt, hogy nem vagyunk a magunkéi és amit a meg-
dicsőülés hegyén Szent Péter mondott ki: „Uram, jó nekünk itt lenni!”- Jó 
nekünk, hogy ilyen szépre, jóra, tökéletességre szánt bennünket. Jól kell 
éreznünk magunkat az Ő akarata  által; ehhez természetesen mostani kife-
jezéssel szemléletváltásra van szükségünk. Szent Péter sem mindig érezte 
úgy, hogy önmagáról meg is lehet feledkezni – most igen, hiszen a sátrakat 
nem önmagának és apostol-társainak akarta készíteni, hanem Jézusnak, 
Mózesnek és Illésnek. Volt idő, amikor azt kérdezte, „mi lesz a jutalmunk?” – 
mert mindent elhagytunk és követünk Téged. 
Bizonyára a kiválasztottság, az isteni dicsőségnek a szemlélése vezette el 
Őt erre. – Az élet sok eseménye gyakran eredményezi azt, hogy”sokak sze-
mében a pénz, a kereset számít”, kevésbé lelkesítenek az olyan dolgok, 
amik áldozatot, különösen nagyobb áldozatot kívánnak. – Nem könnyű eljut-
ni arra magaslatra, ahová az Olvasmányban Ábrahám eljutott: „az Isten 
akarata volt a döntő!”, ahová Szent Pál is eljutott: csak azt látta, hogy 
„Krisztus Jézus meghalt, sőt fel is támadt, és az Isten jobbján közbenjár 
értünk!”, ahová Szent Péter is eljutott: Uram jó nekünk itt lennünk!” 
    Bízzunk Isten jóságában, szeretetében, hogy amikor szinte összeroppa-
nunk az élet terhei alatt, Ő segíti gyengeségeinket; csak mi tudjuk mondani, 
úgy is gondolni és őszintén érezni: Urunk, Nálad jó Nekünk, Veled lenni jó 
nekünk!  

Nagyböjt 3. Vasárnapja – Március 11.  Loyolai Szent Ignác gondolatai 
szerint a „küzdő Egyházban” élünk. Ez a küzdelem sok emberi gyengesé-
gen keresztül nyilvánul meg, ami a jóratörekvő és jószándékú emberek 
életében is megmutatkozik. Sokszor tapasztalhatjuk a Szentleckében 
szereplő két gondolatot, amiknek értelmében a mindennapokban csodaje-
leket szeretnénk látni vagy bölcsességet keresünk. Közben gyakran elke-
rüli figyelmünket a  szentpáli megállapítás, miszerint „Isten oktalansága  
bölcsebb az embereknél, és Isten gyöngesége  erősebb az embereknél!” 
Isten csodajeleit nap, mint nap látjuk, csak észre kell vennünk – amikor 
segítségünkre van gyengeségeinkben, és az esendő emberből segíti a 
szebbet, jobbat, tökéletesebbet kialakulni – szeretetének vagyunk tanúi, 
részesei – csodálatos dolgok valósulnak meg, hiszen bűntől megsebzett 
értelmünk és rosszrahajló akaratunk ellenére is lehetséges a bűnbánat, a 
jóratérés, a kiengesztelődés. Hányszor és hányszor történik meg az, ami 
az Evangéliumban olvasható a Jeruzsálemi Templomban történtek kap-
csán: mindenki tudta, hogy a Templom szent hely, az Istennek szentelt 
hely, ennek ellenére más dolgok színterévé tette az ember. Baj ez annak 
ellenére, hogy közvetve az áldozat bemutatás – adott esetben a bűnért 
való áldozat bemutatásához szükséges feltételeket biztosította, illetve 
segítette elő. Az igaz probléma azzal volt, hogy mindennek nem a Temp-
lom a helye. Ha végiggondoljuk, hogy mindent a maga helyén és idejében 
és módján kell végezni, akkor döbbenünk rá ennek az igazságnak nagy-
ságára. Senki nem tartaná bölcs és helyes dolognak, ha egy kórház 
intensiv osztályán rendezne valaki diszkó-koncertet, miközben ott az éle-
tükért küzdenek emberek. A mindennapokban is gondolni kell arra, hogy 
nemcsak kőből készület templom van, hanem a megkeresztelt ember 
lelke is templom, a Szentlélek Temploma. Ezt a megkülönböztetett kitün-
tetést a keresztség szentségében kaptuk. Szinte példaértékű, hogyan 
lehet ennek méltóságát lerombolni, mint Jeruzsálemben – a rosszul értel-
mezett dolgokkal – nem utolsósorban az anyagi értékek elsőbbségének 
biztosításával – hiszen ott nemcsak adtak-vettek, pénz és pénzváltók is 
voltak ott. Közben az a gondolat, hogy az Atya Háza, hogy az imádság 
Háza, fel sem merült – sőt igazolni kell a jogos felháborodást csodajel 
követelésével. A csodajel ott volt – maga a Házigazda , az Atya, Akire 
Jézus felhívta a figyelmet, az embert gyarlóságai és gyengeségei ellenére 
is atyai szeretettel szerető Jóság, Aki Egyszülött Fiát is áldozatul adta – 
csak észre kellett volna venni! Saját magunkra gondolva, lelkünk templo-
mára gondolva jusson eszünkbe, hogy ezt a Templomot is hányszor és 
hányszor milyen formában veszélyezteti mennyi minden! – Óvjuk ezt lelki 
Templomot magunkban és a ránk-bízottakban, ne árthasson neki a ten-
gernyi káros eszme, körülmény, szövevény és ha sérül, ne késlekedjünk 
megtisztítani, helyrehozni eredeti szépségére!  Nagyböjt 4. Vasárnapja  - Március 18.  Az egyházi év nagy Ünnepeit 

hosszabb előkészületi idő előzi meg; a Karácsony előkészülete előtt az 
adventi szent idő, - a Húsvét előtt a nagyböjti szent idő. Ide sorolhatjuk a 
Pünkösd Ünnepe előtti várakozási időt is, amikor az Apostolokhoz ha-
sonlóan imádsággal készülünk a Szentlélek eljövetelére. - Különösen a 
két előkészületi időt jelzi a bűnbánat és engesztelés gyakorlata. Ezek-
ben az időkben az imádságok, a külső megnyilatkozások is ezt segítik 
elő, amikor a böjt, engesztelés, a bűnbánat-tartása különösen fontos; 
lelkigyakorlatokat is tartunk, elvégezzük az Ünnepekre szentgyónásun-
kat és áldozásunkat. A liturgikus külsőségekben is igyekszünk mindezt 
kifejezni, hiszen a liturgikus szín a lila szín; nem mondjuk a szentmisé-
ben a dicsőítő éneket, a Glóriát, nem díszítjük az oltárokat, virággal, 
énekeinket nem kíséri hangszer – minden arra irányul, hogy bensőnkbe 
tekintsünk és ott legyen minden az Ünnepre hangolva. A magába szál-
lás és külső komor hangulatnak mintegy a közepe-táján azonban mintha 
oldódna mindez, a liturgikus szín rózsaszínre vált, egyfajta öröm olvas-
ható ki az imádságokból, ma például így kezdjük a szentmisét Izajás 
próféta szavaival: „Örvendezz, Isten népe!” – Ez az örvendezés nem 
annak szól, hogy a böjtölő, komor-hangulatú időnek az egyik fele már 
eltelt, hanem annak, hogy egyre inkább közeledik az az idő, amiről az 
előkészület szól, amiért mindez van. A mai szentmise könyörgése segít 
minket egy kicsit abban, hogy ebbe elmélyedjünk, hiszen arról szól, 
hogy „Isten szent Fia által magához békítette az emberiséget.” Isten 
jóságára, megbocsátó szeretetére, kegyelem-osztogatására emlékeztet. 
Mindarra, amire Szent Pál  a „megtért” ember örömével ráérez:”A végte-
lenül irgalmas Isten azzal mutatta meg szereteté irántunk, hogy Krisz-
tussal életre keltett minket is, bűneink miatt halottakat … Krisztus Jézus-
ban a mennyeiek közé helyezett … jótettekre teremtett minket!” – Cso-
dálatos dolgokról beszél Szent János is a szeretett Tanítvány lelkületé-
vel, amikor ezeket mondja: „Isten nem azért küldte Fiát a világba, hogy 
elítélje a világot, hanem, hogy Általa üdvözüljön a világ!” Isten jóságáról 
beszél az a kijelentés is, miszerint a jó mások segítésére is van, 
világoskodhat, vezethet mindenkit. Már az Ó-szövetségben is látható 
volt Isten jóra indító szeretetének csodálatos bizonyítéka, hiszen ez 
indította pogány perzsa Királyt  a jóindulatra és könyörületre. Az a tudat, 
hogy minden emberrel mindig ugyanez a terve az Isteni jóságnak, kell, 
hogy örömmel töltse el minden kor minden emberét; alkalmas az ember, 
hogy jótetteivel világoskodjék, alkalmas a jóra, tud Istennek tetsző életet 
élni, ha Isten kegyelme nem lesz benne hiábavaló – ez az oka az Isten 
és ember találkozásában megnyilvánuló örömnek – a nagy Ünnepek 
pontosan ezt jelentik, ezt jelentsék! 

Nagyböjt 5. Vasárnapja – Március 25.  Sok alkalom adódik újból és újból, 
hogy Istenre gondoljunk. Az évközi időben arról a tanításról elmélkedünk, amit 
az Úr Jézus hagyott ránk; a fő Ünnepek alkalmával és azok előkészületeként 
a különböző isteni megnyilatkozások foglalkoztatnak; most éppen az Isten 
jóságáról elmélkedjünk! Tegyük ezt azért, hogy kellőképpen természetes 
legyen a jóratörekvés, a bűnbánat, engesztelés! – A szentmise könyörgésé-
ben „fáradhatatlan szeretet”-ről van szó. A fáradhatatlan kifejezést úgy is 
mondhatnánk, hogy Isten újból és újból megnyilatkozik a világnak ebben az 
értelemben is; más-szóval sohasem adja fel. – Ha vizsgáljuk a kezdetektől, az 
Ó-szövetséget, ezt világosan láthatjuk, hiszen a bűnbeesés után Ő Maga ad 
jelet, jelzi a megoldást, megigéri a Megváltót az ú.n. ős-Evangéliumban. Még-
is a Káin és Ábel esetében milyen türelemmel van, nem törli el a vétkest; a 
vízözön alkalmával sem az összes létezőt bünteti; Szodoma és Gomorra 
esetében, vagy a niniveiek esetében sem a büntetés a fő cél; a próféták sze-
mélye is azt bizonyítja, hogy inkább figyelmeztet, hogy kiderüljön, nem akarja 
a bűnös halálát, hanem, hogy megtisztuljon, megtérjen és igaz életet éljen. – 
A ma Olvasmányban is ez a gondolat a fő: „új szövetséget kötök Izrael házá-
val és Júda  házával. Ennek a lényege, hogy „bensejükbe adom törvényemet, 
és szívükbe írom. Istenük leszek, ők meg az népem lesznek … megbocsátom 
gonoszságaikat, és vétkeikre többé nem emlékezem!” - Az új szövetség kife-
jezése jelzi, hogy előbb is volt szövetség, amit egy újnak kell felváltani. Isten 
fáradhatatlanul mutatja, gyakorolja jóságát, irgalmát. Ez az isteni jóság kime-
ríthetetlen, amint a Szentlecke jelzi is: Jézus Krisztus Személyében Isten 
Egyszülött Fiát adta, Aki engedelmes volt a halálig, a kereszthalálig és a 
szenvedés vállalásával mutatta meg az engedelmesség igazi „arcát”, ami az 
áldozatvállalás  által szerzett üdvösséget azoknak, akiknek erre szükségük 
volt. Ez a szenvedés olyan nagy volt, hogy Ő maga is beleborzadt, de vállalta, 
beteljesítette. – Magunkon tapasztalhatjuk, hogy az áldozat, a szenvedés, a 
szomorúság milyen kemény próbatétel. Ezt annál is inkább végig kell gondol-
nunk, hogy a Mennyei Atya felé; szent Fia felé hálával és készséggel tudjunk 
fordulni. Az Atya felé, Aki értünk, és miattunk áldozatul adta egyszülött Fiát, a 
második isteni Személyt; Jézus Krisztus felé, Aki hajlandó volt ilyen halállal 
meghalni. Ez  a feléje-fordulás hasonlítson az ünnepre Jeruzsálembe zarán-
dokolt görögökéhez – ők kifejezték, hogy látni szeretnék Jézust. Lehet, hogy 
nem azt a Jézust, Aki mint a búzaszem a földbe hull, hogy elhaljon és sok 
gyümölcsöt teremjen ezáltal. Mi azt az Üdvözítőt akarjuk látni, hallani, követni, 
Aki bennünk is, általunk is meg akar dicsőülni; Akinek szolgálni akarunk egész 
életünkkel, minden lehetőségével; Akiért és Aki által csakis az örök életre 
akarjuk megmenteni életünket!   
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„Azért jöttem, hogy életük legyen…” (Jn 10,10.) 
 Bűn, büntetés, megbocsájtás (fogalomhármas)  

megközelítése alapján 
 

a./ bűn titka (misztériuma) 
1./ B. Häring erkölcstani könyveiben – a korábbiakkal és későbbi-
ekkel ellentétben nem tárgyalja külön  fejezetben, hanem kizáró-
lag a megtéréssel összefüggésben  teszi ezt, az apostoli igehir-
detésb ől okulva , hiszen az egész Újszövetség - ennek írásos 
vetülete - ilyen szerkezetű. 
2./ A bűnről való beszéd sok esetben nem több mint fecsegés, bű-
nös beszéd a b űnről. Nem vezet sehova. Sokszor egyenrangú a 
pletykával a nem jelenlévő ember bűneit kibeszéljük, megtárgyal-
juk. 
3./ Kirívóan bűnös lehet az a beszéd a bűnről, melynek célja a 
bűntudatkeltés . Ilyenkor nem jelöljük meg a kivezető utat sem, ez 
már Krisztus szándékával ellentétes. 
4./ Hibás az is, ha úgy tüntetjük fel, mintha a bűn valósága (a bű-
nös állapot) erősebb lenne a kegyelemnél , a természetfeletti va-
lóságnál, a Krisztus által hozott üdvösségnél. 
5./ B. Häring: „a bűnről és büntetésről kialakított fogalom egyúttal 
Isten-kép is .” Tehát eláruljuk magunkat: mit gondolunk Istenről és 
emberről. Hiszen mindig valaki követ el bűnt valaki ellen. Aki törek-
szik a hitelességre a bűnről való beszédben, annak magának ré-
szesednie kell a megbocsátás ajándékában. Ellenkező esetben a 
jóllakott ember elmélkedik a dúsgazdag és a szegény Lázár törté-
netéről, a böjtr ől szól az, aki még ki sem próbálta a böjtöt . Ezért 
mondja Szent Ferenc: „A testvérek mindnyájan főképp cselekede-
teikkel prédikáljanak.” Nem lehetünk rigoristák (szigorú erkölcs-
bírák), mert ez egy szigorú, szadista Istenképhez vezet. Nem lehe-
tünk felelőtlenül lazák, mert ez olyan Istenről be-
szélne, akit nem kell komolyan venni. Legyünk a 
kinyilatkoztatás tanulói ! De mit mond Isten (a 
kinyilatkoztatás) a bűnről? Nem tart róla filozófiai-
teológiai előadást, csak elküldi a Fiát. Ezzel akar 
megszabadítani tőle. Ezzel jelzi, hogy a bűn súlyos 
és veszélyes dolog.  
Példa: Ha a kert végében kisgyerekek játszanak 
egy kiásott bombával, akkor a legokosabb, ha rájuk 
kiáltok: „Azonnal fussatok onnét! ” Nincs idő be-
mutatkozásra, a bomba veszélyességének részlete-
zésére. Pontosan a felkiáltás hangsúlya, ereje jelez-
het valamit a lényegből. Isten a próféták által, végül 
Fia által kiált: Menekülj! Jézus nem mondott el min-
dent:  „Még sok mondanivalóm volna, de nem 
vagytok hozzá elég er ősek. ” Nem tárta fel minden 
kíváncsiságunk kielégítésére belső világát, az Atyá-
val való kapcsolatát, a túlvilág lényegét, valamennyi vetületével. 
Csak annyit, ami a kiáltáshoz hozzátartozott, amennyi ahhoz kel-
lett, hogy kiszabadítson a b űn fogságából . Ha azt tesszük, amit 
mond, megszabadultunk, ha nem, elveszünk. Legalábbis mi, akik 
hallottuk a kiáltást, de nem engedelmeskedtünk neki. A „szó”, 
mellyel Isten minket a bűn elhagyására szólít, testté lett, emberré 
lett. Magára vette a b űnt, annak következményeit . Halálával 
legyőzte a mi halálunkat. Ha Krisztus életének odaadása kellett a 
megváltáshoz, akkor a bűn lényege az életellenesség. Amíg Isten-
ről a filozófia – mint a lét teljességéről beszél (nem függetlenül a 
Bibliától, hiszen Vagyok, aki vagyok … Jahve = aki van…), addig a 
bűn csak léthiányosság , hiszen lényegénél fogva istenellenes. 
Jézus megtestesülése kinyilvánítja: Isten lényege a szeretet . (A-F 
kölcsönös szeretete a Szentlélekben.) Így a bűn a szeretet-
ellenességben van. Összefoglalva: a szerető lét hiányosságainak 
megteremtése a bűn. Ez pedig élet-ellenesség. Életről csak ott 
beszélhetünk, ahol szerető lét  van. A bűn tehát az igazi élet leg-
főbb ellensége. Jézus ezért mondja: „Én azért jöttem, hogy éle-
tük legyen… ” Jézus nem új vallási mozgalom alapítója, nem er-
kölcsprédikátor – nem ehhez akar megnyerni minket, hanem az 
ÉLETNEK. És itt más minőségű életről és halálról van szó, nem 
puszta biológiai élet-halál kérdésről. Miből derül ki ez számunkra? 
A bűnbeesés történetében olvassuk: „A jó és rossz tudás fájáról ne 
egyél, mert amely napon eszel róla, meghalsz (Ter 2,17.) Nem 
haltunk meg biológiai értelemben, hanem egzisztenciális értelem-

ben. Ez után is egzisztál az ember, de igazából megszűnt azt az 
életet élni, melyre Isten meghívta (szánta). Leszakadt az Isten sze-
mélyes szeretetéről és így személyes szeretet nélkül csak lézeng. 
Az „én” csupán egzisztál, mert leszakadt az igazi „Te”-ről, aki őt 
létbe szólította, mint személyt. A testi halálnál sokkal mélyebb ha-
lálról van itt szó. Az „én” már nem meri azt mondani Istennek „Te”, 
azért elbújik és fél. Megromlott az igazi szeretet, melyben nincs 
félelem. Az ember így élő halott  lett (kegyelmi értelemben). Ez a 
személyes szinten bekövetkezett élő-halott állapot sugárzik bele az 
ember egész valójába: közösségi és társadalmi életébe, sőt a koz-
moszhoz való viszonyába is. A bűn tehát első lépésben Isten sze-
mélyes kapcsolatának visszautasítása. Az Istennel való személyes 
kapcsolatban zajló élet tehát egy más minőségű élet. Jézusról 
ezért mondja Szt. János: „benne élet volt…”  (1,4) – a prológus-
ban. Jézus élete a földön már valóban megkezdett örök élet volt. 
Olyan minőségű élet, amelynek a mi mostani életünk csak 
„árnyéka ” lehet. Kérdezhetjük: Hogyan lehet eljutni erre az életre? 
Jn 5,24.”Aki hallja szavamat, és hisz annak, aki küldött, az  
örökké él, nem esik ítélet alá, hanem már át is men t a halálból 
az életbe .” Elemzés: az „élet” és „ítélet” együtt arra figyelmeztet, 
hogy a bűnt, amelyre az ítélet szó utal, ne egyszerűen törvénysze-
gésnek tekintsük, hanem az élet ellenségének. Isten azért terem-
tette az embert, hogy részt adjon neki a saját személyes életéből. 
A bűn által visszautasította az ember ezt az életet, úgy, hogy ön-
erejéből ezt meg se közelítheti. Jézus megjelenése meggyőz min-
ket ennek az életnek igazi realitásáról.„Igen, az élet megjelent, 
láttuk, és tanúságot teszünk róla, és hirdetjük nek tek az örök 
életet, mely az Atyánál volt és megjelent nekünk .”(1Jn1,1)Isten 
nem csupán odakiált, hogy ne játszunk az elpusztításunkkal fenye-

gető bombával, hanem a tőle való szabadulás biz-
tos lehetőségéről is meggyőz. 
 

b./ büntetés titka 
A bűn misztériumáról megállapítottuk, hogy lényege 
az élet-ellenességben van. A Biblia szerint az élet 
az Isten életében való részesedést jelenti. A halál 
az Istennel való személyes kapcsolatot visszautasí-
tó élet. Ezt a fajta halált a bűn teremtette meg az 
ember életében. A bűn miatt, mint élő halottak eg-
zisztálunk. 
Az életünk boldogságát fémjelz ő tiszta fogalma-
kat lejárattuk : 
- a világot nem tartjuk ajándéknak, csak adottság-
nak… 
- a szerelmet redukáltuk a szeretkezésre… 
Jézus azért jött, hogy igazi életünk legyen, 
„bőségben legyen”. Jézus mondja: „Aki hallja szava-

mat és hisz, …, már át is ment a halálból az életbe.” S ha Jézus 
ismeretében is megmaradunk a bűnben (élet-ellenességben) – 
akkor ez hitetlenségünkből fakad. Apró, visszatérő bűneink is alap-
vető hit-hiányokra utalnak. A hit viszont Isten életében részesít. 
„Bizony, bizony mondom nektek: elérkezik az óra, s m ár itt is 
van, amikor a halottak meghallják az Isten Fiának s zavát. ” (Jn 
5,25.) Ez az igehirdetésnek és megtérésnek az órája! 
A bűn fogalmának ilyen irányú megközelítése azt is tisztává teszi 
előttünk, hogy Isten nem teremtett Poklot, csak Mennyet. Isten 
országa – Vele való személyes közösség: erre hívta meg az em-
bert. A kárhozat lehetőségét az ön-akarásba belefeledkező ember 
teremtette meg. A „Menny” Isten misztériuma. A „Kárhozat” a sza-
bad teremtmény misztériuma. Éppen ebből fakad, hogy nem két 
egyenlő titok, de az ember élete valóban kettős esélyű. S ez a ket-
tős esély is már itt a földön létezik. Mert amiként a kegyelmi élet 
megkezdett örök élet, úgy a b űnös élet megkezdett kárhozat . 
Pokollá tudjuk tenni egymás és saját magunk életét. Ezzel eljutot-
tunk a büntetés  gondolatához. Ha Istenről úgy gondolkodunk, s a 
büntetésről, mint ahogyan mi szoktunk büntetni botorságunkban és 
romlottságunkban, tévesen gondolkodhatunk. Pl. az apját durván 
megsértette a fia. Most az apa elgondolkodik, hogy mivel is büntet-
hetné meg. Esetleg azt keresi, hogy mi fájhatna igazán neki. Ha ezt 
vetítjük az égre, egy végtelenül szadista Istent kapunk, aki elől 

(Folytatás a(z) 4. oldalon) 
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legjobb az ateizmus bozótja mögé bújni. Borzasztó lenne elgondol-
ni, hogy Isten öröktől fogva isteni fantáziájának teljes bevetésével 
kitalált egy csodálatos gyönyöröket felkínáló paradicsomkertet és 
melléje egy isteni módon felszerelt kínzókamrát. Az előbbi a 
Mennyország , utóbbi a Pokol . Ezen felül még arra is gondja van, 
hogy speciális bűnökhöz (bűnösökhöz) minősített és arányosított 
külön kínzás is biztosítva legyen. Ez a primitív kinyilatkoztatás-
ellenes képlet sok keresztényt mérgez ma is. Napról napra termeli 
bennünk az ateizmus kovászát! Ahogyan a bűn (és kárhozat) nem 
Istentől van, úgy maga a büntetés sem. A büntetés benne van 
magában a b űnben . Nem olyan módon Istentől származó való-
ság, mint az üdvösség. Az Istentől elfordult személy most egy 
olyan világban van, amelyben nincs Isten személyesen, pontosab-
ban ő nem akarja, hogy ott legyen. A bűn és a büntetés így majd-
nem azonos. A bűn így nem marad büntetés nélkül . A vízözön  
megkapó mitikus története erről beszél. Ha tüzetesebben olvas-
suk, arra leszünk figyelmesek, hogy Istennek végig Noéra, az ő 
életének védelmére van gondja: mert ilyen az Isten. Ebből követ-
keztethetünk már itt is, hogy a büntetést inkább maga a bűn vonta 
maga után. Nincs ott az Isten. A többiek nem engedték, hogy Isten 
gondoskodjék róluk. Gondolhatunk mai példákra is: környezetünk 
pusztulására, az AIDS-re. Ha valaki elkártyázza a családi öröksé-
get, az szegény lesz. S nemcsak ő, hanem a rábízottak is. Ez 
esetben sem különálló a büntetés (a szegénység és a nyomor), 
hanem már benne van a bűnben. „A bűn zsoldja a halál” – olvas-
suk a Róm 6,23-ban – „az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök 
élet Krisztus Jézusban.” Pál magáról azt mondja: „élek én, de már 
nem én, hanem Krisztus él bennem” – ez a megkezdett örök élet.  
Hogyan büntet az Isten? Úgy, hogy segítségére siet az embernek 
úgy, hogy magára veszi a bűnt, a büntetést, s a kereszt titkában 
rejti el ezeket. Iz 53,5.: „A mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűne-
ink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk 
legyen.”  
Mennyire benne van a büntetés a bűnben? Aki hűtlenséggel vétke-
zik a házastársa ellen, ha meg is bánja, félelemben él,  mert nem 
tud hinni igazán a házastársa hűségében sem. 1 Jn 4,18.: „A sze-
retetben nincs félelem. A tökéletes szeretet kizárja a félelmet, mert 
a félelem: büntetés. Aki tehát fél, abban tökéletlen a szeretet.” A 
társadalom úgy bünteti a bűnöst, hogy szeparálja: Jézus közössé-
get vállal vele. Újabb döntési lehetőség elé állítja. „A vámosok és 
bűnösök barátja.” „Nem akarom a bűnös halálát, hanem hogy 
megtérjen inkább és éljen” - benne van a bűn szerkezetében 
- aki elkövette a hűtlenség bűnt, nem tud hinni a másik hűségében 
- aki elkövetett abortuszt, soha nem tudja saját magának teljesen 
megbocsátani. 
 
c./ megbocsátás misztériuma 
Isten keresi az embert, nem fordítva (Ter 3,8.), azért, hogy kiment-
sen a bűn-büntetés világából, melyet az ember magában nyitott 

meg. 
Szentírási helyek: 
tetőn leengedett bénához (Lk2,5.)”Fiam, bűneid bocsánatot nyer-

tek.” Tehát a megbocsátás: engedem, hogy Isten megtaláljon! 
elveszett drachma, elveszett bárány (Lk15,3-10.) Egyedül az Isten 

üdvözít: nekem csak el kell fogadnom ezt az üdvösséget! Földi, 
nagyböjti cselekedeteim csak ezt a megtalálhatóságot, nyitottsá-
got erősíti bennem, nincs önmegváltó hatása.  

A bűnbe esett ember ősi, ösztönös gondolata, valamiképpen ne-
kem kell érvényre juttatnom magam! Akár a cselekedeteim által. 
Ebben a vallásban nem lenne öröm és meglepetés, csak valamifé-
le számlakiegyenlítés, ez lenne a megbocsájtás? Az embernek kell 
jóra indítania az Istent? Ebben a képletben mindig az ember lépne 
először, aminek a Szentírás nemet mond! 
Bár az ember élete kett ős esély ű, ezt mindenestül nem tulaj-
doníthatjuk Istennek, az Ő direkt akaratának . Mt 25,31-46. Az 
utolsó ítéletről szól. Menny: „mely nektek készült a világ teremtése 
óta.” Kárhozat: „távozzatok az örök tűzre, mely az ördögnek és 
angyalainak készült.”  
Örök élet: beteljesült személyes kapcsolat. 
Kárhozat: ennek a kapcsolatnak a hiánya , ill. az emiatti szenve-
dés mint a bűnnek, az ebben való megátalkodottságnak az ered-
ménye, s ezt az ember szabad választása nyitotta meg. 
Ha Isten boldog angyalt (és embert), s nem előre programozott 
gépet akart teremteni, akkor szabadnak kellett teremtenie őket. A 
gép nem boldog, mert nem szabad. Nem ajándékozható meg, mert 
nem tudja átérezni a hálát. Lk 15, 11-32. a tékozló és visszatérő 
fiú, a megbocsátó apa története éppen ezt a pillanatot ragadja 
meg.  
A megbocsátásra, annak ünneplésére id őt kell fordítani.    Szin-
te fontosabbnak tűnik most a számomra, mint az előkészületet, a 
szentgyónásra. 

(Folytatás a(z) 3. oldalról) 

Nikosz Kazantzakisz, „Akinek 
meg kell halnia” c. regényében 
egy törökök által megszállt gö-
rög falu hétévente megrende-
zendő passiójátékának a törté-
netét meséli el. A szereplőket a 

helyi pópa választja ki egy évvel a passió előtt, hogy a szereplők-
nek legyen idejük azonosulni a szereppel és hitelesen előadni a 
történetet. A következő passiójáték 1921-ben zajlana, erre kivá-
lasztják Manolioszt, a fiatal pásztort Jézus szerepére, pár más 
falubelit pedig a tizenkét tanítvány és egyéb szerepekre. Azonban 
a felkészülést beárnyékolja egy falunyi háborús menekült érkezé-
se, akiket a helybeliek nem látnak szívesen. Manoliosz, aki szere-
pét komolyan veszi, pár társával együtt segíteni próbál rajtuk, ez 
azonban a tömeg haragját hozza rá és megölik őt.  
Az egész előretervezett passiójáték már nem játék többé, minden 
egyes jelenete leképeződik a való életben, mindennapjaik szerves 
részévé válik anélkül, hogy ennek tudatában lennének. A falu lakói 

annyira elfoglaltak a saját problémáikkal, 
ideáikkal, a napi pletykákkal, hogy észre 
sem veszik, hogy ugyanazokat a tetteket 
hajtják végre, amelyeket hétévente oly nagy 
áhítattal és átéléssel elítélnek. 
A könyv nagyon olvasmányos. A hívő em-
bert teljesen leköti, hiszen próbálja elképzel-
ni, hogyan is tudná ő maga megjeleníteni 
egyik másik Üdvtörténetben szereplő ember 
alakját. Nem könnyű olvasmány, hiszen ha 
az ember komolyan belegondol, megrendí-
tő, katartikus élményt nyújt.  
Szívből ajánlom mindenkinek!                

          Tóth Éva 

Egyházi személyeket és egyházi intézményekben  
dolgozókat tüntettek ki  

2012. március 15.  
 

Nemzeti ünnepünk alkalmából több 
helyszínen adtak át magas kitünteté-
seket tevékenységük elismeréseként 
egyházi és egyházi intézményben 
dolgozó személyeknek. Fekete Lász-
ló András , a Szentendrei Ferences 
Gimnázium biológia szakos középis-
kolai tanárának, volt gimnáziumi igaz-
gatója, a Sapientia Szerzetesi Hittu-
dományi Főiskola főiskolai adjunktu-
sa, pedagógia szakos előadója a 
Magyar Érdemrend lovagkeresztje 
kitüntetést kapta. Gratulálunk!  

Szeretettel várjuk kedves olvasóink könyv ajánlásait is! Gondol-
kodjanak el, melyik könyv jelentett Önöknek olyan élményt, amit 

szívesen megosztanának testvéreinkkel.  
Elküldhetik a szentkereszt2351@gmail.com címre, kézzel írva is 

odaadhatják a kántor úrnak vagy nekem. 
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KATOLIKUS KARITÁSZ Helyi szervezetének hírei 
 
Örömmel értesítjük a Szentkereszt olvasóit, hogy 
2012. március 18-án az esti misét követően meg-
alakult a Katolikus Karitász helyi szervezete, a 
következő tagokkal: 
Acsai Lászlóné, Bálint Lajosné, Fodor Mária, 
Győrvári Balázsné, Győrvári Pálné, Mikoly Ist-
vánné Magdika, Molnár Gáborné, Dr. 
Nagy Vilmos, Sokorai Józsefné, 
Szlovicsák Andrásné, Dr. Tóth Éva 

A Karitász helyi csoportjának minden hónapban lesz 
találkozója, melyre szeretettel várunk mindenkit aki 
szívesen bekapcsolódna a munkánkba. Soha nem 
késő elkezdeni jót tenni! Bátran jöjjön bárki, akkor is, 
ha csak bizonytalan, de érdeklődik, vagy szeretne 
többet tudni minderről. Következő együttlétünket ápri-
lis 15-én, vasárnap az esti szentmise után tartjuk. 
Az első gyűjtésünk, mint ahogy Atya is hirdette a 
templomban, a községi lomtalanításhoz kapcsolódott. 
Március 31-én Győrvári Pálné Erzsi néni várta a fel-
ajánlásokat. Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy 
nagyon sok adomány, főként ruhanemű és cipő érke-
zett, nagyon sok jól használható, értékes holmi. Kö-
szönjük szépen a szép adományokat! 
Aki esetleg pénzadománnyal tudná támogatni a célja-
inkat, a templomban a Szent Antal perselybe dobja a 
felajánlását. Minden fillér segíthet. Köszönjük. 
Ami már beérkezett hozzánk konkrét szükségletként, 
egy rászoruló családnak elromlott a mosógépe , és 

nincs módjuk újat venni. Örülnének akár egy régi, de jó állapotú, 
működőképes forgótárcsás gépnek is. Akinek van ilyen és már 
nincs szüksége rá, szívesen vesszük a segítséget. 
Kérjük segítségüket abban is, hogy ha ismernek olyan rászoruló 
családot, akinek tudunk tartós élelmiszerrel, ruhaneművel, kisebb 
háztartási géppel segíteni, kérjük jelezzék bármelyik tagunknak, 
vagy az alábbi elérhetőségek egyikén: 

+36303942229 vagy alsonemedi.karitasz@gmail.com 

Kedves Testvérek! 
 

Az elmúlt évekhez hasonlóan az állampolgárok idén is ren-
delkezhetnek személyi jövedelemadójuk kétszer egy szá-
zalékáról, legkésőbb május 20-ig. Ennek felajánlása a ren-

delkezőknek nem kerül külön pénzbe, a fel nem ajánlott 
összeg azonban az államkasszában marad. Ezért felhívjuk 
minden jó szándékú ember figyelmét az Egyház számára 

felajánlható egy százalékra. 
A rendelkezések száma Egyházunk tevékenységének egy-
fajta „értékmérője” is a társadalom szemében. Kérjük, tá-

mogassák személyi jövedelemadójuk  
egyházi egy százalékával a  

Katolikus Egyház szolgálatát. 
Technikai szám: 0011. 

A másik 1%-kal kérjük támogassa a Szent Kereszt  
Felmagasztalása Plébániáért Alapítványt! 

A kedvezményezett adószáma: 
18696286-1-13 

A kedvezményezett neve: 
„Szent Kereszt Felmagasztalása Plébániáért” Alapítvány 

Játék iskolánk sportcsarnokában! 
Minden hónapban  

egy alkalommal az Alsónémedi  
Római Katolikus Egyházközség bérli 
iskolánk impozáns sportcsarnokát. 

Következő alkalom:  
ápilis 28-án 16-18 óra 

Sportolhatnak gyerekek, valamint 
felnőttek is.  

Sport– és játék eszközöket  
lehetőség szerint hozzanak! 
Mindenkit szeretettel várunk! 

 
Köszönjük szépen  

Bálint István  
testvérünknek a  
Virágvasárnapi  

barkákat! 
 

Isten fizesse meg! 

Az iskola tanulói összegereblyézték 
a régi temetőben a stációsor között a 
faleveleket. Köszönjük munkájukat! 

A régi temetőben felújításra kerültek 
a kápolna előtti padok. A Szentsír 

virágaira adományozott  
felajánlások maradványát  

ennek fedezésére fordítjuk. 
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Egyháztanács estje 
 

Március 24-én este 18 órától  az  
Egyháztanács tagjai Húsvéti előkészü-

letet tartottak a közösségi házban. 
Keresztutat mondtunk és egy órás 
Szentségimádáson vettünk részt. 

Program tervezet: 
PÉNTEK /Szent Péter és Pál apos-
tol/ 
8.00 regisztráció 
9.00 megnyitó 
9.30 ifjúsági programok: akadályver-
seny, méta 
felnőttek: 9.30 kiállítás megnyitása 
az egyházközségekről 
10.30 lelkiségek bemutatkozása 1. 
rész 
11.30 ságújfalui néptáncos gyerekek 
műsora 
12.00 Úrangyala 
12-14.00 ebéd 
eközben: 
12.10 karancsaljai Rozmaring nép-
dalkör fellépése 
12.40 lelkiségek bemutatkozása 2. 
rész 
13.10 ságújfalui, etesi és a 
szalmatercsi népdalkörök műsora 
14.00 Szőke András humorista elő-
adása 
15.00 Csiszér László koncert 
16.00 dr. Kellermayer Miklós pro-
fesszor úr előadása 
17.30 gitáros szentmise  
19.30-21.00 Gospel koncert 
21.00 éjszakai keresztút 
22.00-22.30 köszönet az együttlét-
ért, ima a templomban 
22.30 tábortűz  
 

SZOMBAT  /A szent római vértanúk/ 
8.00 regisztráció 
9.30 köszöntések 
10.00 Pál Ferenc atya előadása 
11.30-13.30 ebéd 
eközben: 
11.30 kamarazene  
12.00 Úrangyala 
12.10 a magyargéci gyerekek sze-
replése 
12.40 roma műsor a helyiekkel és 
vendégekkel  
13.30 színdarab, helyi színjátszók 
14.30 A karancssági énekkar és 
meghívott gyerekkórusok hangver-
senye 
16.30 énekpróba 
17.00 záró szentmise 
19.00 népzene és táncház /DŰVŐ 
együttes Salgótarján/ 
 
Alternatív program fiataloknak, gye-
rekeknek: 
10.00-13.00 gyalogos zarándoklat a 
karancssági szentkúthoz 
13.30-16.30 kézműves foglalkozá-
sok, játékok 
Választható lehetőségek mindkét 
nap 11-17 óra között: lelkiségek 
sátrai; meghallgatlak (gyónási lehe-
tőséggel); droginfo; csendes szent-
ségimádás a kápolnában; kiállítás 
megtekintése 
Mindkét nap helyi ízek utcája. 

- Létezik egyáltalán egy 
percnyi bölcsesség? - kér-
dezte egy tanítvány. 

- Természetesen - mondta a Mester. 
- De egy perc az túlságosan rövid? 
- 59 másodperccel hosszabb a kelleténél. 
A Mester később azt kérdezte a meghökkent tanítványtól: 

- Mennyi ideig tart megpillantani a holdat? 
Elképedt tanítványaihoz azután így szólt a 
Mester: 
- Hát akkor minek a több éves lelki küszkö-
dés? 
Szemünk kinyílása egy életen keresztül 
tarthat. A látás egy pillanat műve.  

Egy perc bölcsességEgy perc bölcsességEgy perc bölcsességEgy perc bölcsesség…  

Lelkinap gyermekeknek 
 
Március 17-én reggel 9 órától délután 14 óráig lelkinapot 
tartott P. Kercza Asztrik ferences atya egyházközségünk 
gyermekei részére. Nagyon szép napot töltöttek együtt! 

A „baba-mama klubon” Imre atya  
húsvéti meglepetéssel kedveskedett a 

gyermekeknek. 
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Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

      1 
19. óra 
Jézus Szíve 
Család imája 

2 3 4 
18 óra 
Cursillo 
kiscsoport 

5 
NAGY- 
CSÜTÖRTÖK 

6 
NAGYPÉNTEK 

 

7  
NAGYSZOMBAT 

8  
HÚSVÉT 

9 
HÚSVÉT 

10 11 
18 óra 
Cursillo 
kiscsoport 

12 
9.30 óra 
Baba- 
Mama klub 

13 
18 óra  
Középiskolás 
hittan 

14  
17 óra  
Bérmálási  
előkészítő 

15 
19 óra 
Karitász  
megbeszélés 

16 17 18 
 

19 
 

20 
18 óra  
Középiskolás 
hittan 

21  
17 óra  
Bérmálási  
előkészítő 

22 
15 óra 
Moziz6nánk 

23 24 25 
 

26 
9.30 óra 
Baba- 
Mama klub 

27 
18 óra  
Középiskolás 
hittan 

28 17 óra  
Bérmálkozók 
előkészítő 
18 óra Cursillo 
kiscsoport 

29 
 

30       

 

Szent Imre közösségi ház tervezett programjai                                         2012. április 

Ápr. 3 – 10 
 

Bálint Lajosné 
Győrvári Istvánné 

Özv. Surányi Ferencné 
Ifj. Tóth Jánosné 

Ápr. 11 – 18 
 

Horváthné Nagy Ilona 
Lovas Imre 

Debreceni Lászlóné 
Özv. Győrvári Dezsőné 

Ápr. 19 – 26 
Id. Nagy Istvánné 

Szlovicsák Krisztina 
Bircsák Istvánné 

Renczes Csabáné 
Tóth Rita 

Ápr. 27 – Máj. 4 
 

Mészáros Jánosné 
Geigerné Moldvai Mariann 

Id. Győrvári Ferencné 
Lovas Zoltánné 

Áprilisban a Jézus Szíve Családjában a  kilencedet m ondják: 

Jézus Szíve Családja 
Kedves Testvérek! 

Jézus Szentséges Szívének Csa-
ládja a következő közös imaóráját 
április elsején tartja a közösségi 
házban az esti szentmise után. 
Ezen az együtt léten az ártatlanul 
szenvedőket ajánljuk fel az imád-
ságinkat. Kérjük, Jézus Szent 
Szívét adjon nekik erőt terhük 
hordozásához! Érintse meg őket 
Jézus keresztje és hassa át mind-
nyájukat a megbocsájtás nagy 
kegyelme, hogy szenvedésükben 
Isten megdicsőüljön rajtuk és 
minden, ami fáj érdemszerző és 
felemelő legyen az Úr előtt! Így 

várják a szent húsvétot. 
Jézus Krisztusom! Drága Megváltóm! Te tudod a legjobban mi-
lyen érzés átélni mások hibájának következményeit! Ezt a mély-
séges fájdalmat, testi és lelki megaláztatást te szó nélkül elszen-
vedted. S mi több megbocsájtottad mindazok bűneit, akik hibái-
kat megbánva ismét hozzád folyamodtak. Ezt a nagyvonalú sze-
retetet csak az tudja adni a másiknak, aki osztozni tud a te szent 
szíved érzéseivel. Bennünket is érnek hasonló ütések, testi-lelki 
megaláztatások. A te végtelen szeretetedből merítünk erőt ilyen-
kor kínjaink elviseléséhez. Gyakran úgy érezzük, hogy nem se-
gíthet senkik, olyan nagy a fájdalom a szívünkben. Én ilyenkor a 
kereten lévő Jézus arcára nézek fel! Mennyi szeret, mennyi fáj-

dalom és jóság sok-
sok türelem és meg-
bocsátás (és nem 
megtorlás!) árad 
belőle. Talán nehéz 
ezt követni nekünk, 
de ha Jézushoz 
fordulunk segítsé-
gért, akkor minden esetben győzni fogunk a küzdelemben. Gon-
doljunk arra, hogy Ő a legsúlyosabb vétkest is felemelte a mély-
pontról, amikor megbánást tanúsított.  Add Uram, hogy kitartás-
sal és türelemmel tudjak küzdeni Isten országáért! Tudom jól, 
hogy Jézus Krisztus halála és feltámadása óta értelme van min-
den szenvedésnek, ehhez azonban éreznünk kell Krisztus kín-
szenvedését és a szenvedés értékét. A mi életünkben különösen 
nagyon nagy érték a türelemmel viselt és Istennek átadott szen-
vedés. Meg kell értenünk, hogy a keresztény ember életében a 
szenvedés a kereszt mindig a felemelkedés lehetőségét jelenti. 
Egyfajta próbatétel, bizonyságtétel. A mi földi életünk nem kínos 
vegetálás, hanem tanúságtétel. Válasz Isten szeretetére. Akit a 
bűn elvakít az kilátástalan. Akármerre néz csak bűnnel és ku-
darccal találkozik. Bűnt bűnre halmoz és elkeseredik. Nézz fel a 
keresztre! Gondolkodj el és megérted. Mi volna velünk, ha ezek 
után nem volna senki, aki azt mondaná, hogy én akkor is szeret-
lek téged és kiszabadítlak a bűn rabságából, de ezt neked is 
akarni kell. Mindenkit meg akar menteni Jézus, aki befogadja Őt 
a szívébe. Szembesülni kell a bűnökkel, hogy le tudjuk küzdeni. 
Nem szabad belenyugodni!  Imádkozni kell, hogy kiutat találjunk. 

Özv. Szlovicsák Balázsné 
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SZENT KERESZT 
Az Alsónémedi Római Katolikus Egyházközség  

Kiadványa. Megjelenik havonta. 
Szerkesztők: Dr. Tóth Éva, Benkó Péter  

A szerkesztőség e-mail címe: szentkereszt2351@gmail.com 
Köszönettel fogadunk minden észrevételt,  segítséget! 

Egyházközségünk hírlapját, a Szent Kereszt újságot az 
általunk megvásárolt nyomtatón készítjük. 

A kiadvány ingyenes,  
viszont adományokat köszönettel elfogadunk a lap  
fenntartására, amellyel hozzájárulhatunk a papír-,  

és a tinta költségeihez. 

NAGYHÉT ÉS HÚSVÉT 2012. 
ÜNNEPI SZERTARTÁSREND: 

 

Április 5. Nagycsütörtök: 18.00 h 
Április 6. Nagypéntek:     18.00 h 

Pénteken 8.00 órától nyitva lesz a templom,  
lehetőség van Szentsír-látogatásra. 

Nagypénteken 15 órakor Keresztút lesz a Kápolnánál. 
Április 7. Nagyszombat:   18.00 h 

Szombaton szintén 8.00 órától lesz nyitva a templom. 
Április 8. Húsvétvasárnap: 8.00 h és10.00 h 
Április 9. Húsvéthétfő: 9.00  

Április 6. Nagypéntek 
 
Ne felejtsük el, hogy szigorú 

böjti napot kell tartanunk.  
Napi háromszor lehet étkezni, 

egyszer lehet jól lakni és 
 húst nem szabad fogyasztani! 

Érvényes minden felnőtt  
keresztényre 18 és 60 év között, 

kivéve betegség és  
áldott állapot. 

Kercza Asztrik OFM atya Adventben 
tartott nekünk lelkigyakorlatot. Amikor 
nálunk járt, hagyott itt nálunk pár köny-
vet, amely az ő nevéhez fűződik, Angya-
lok királynéja  a címe. A Katolikus Egy-
ház  9 hivatalos litániáját  tartalmazza a 
kötet, Kercza Asztrik ferences atya tanul-
mányával. A CD-ken a Központi Papne-
velő Intézet kispapjai éneklik a litániákat. 
A könyv megvásárolható a sekrestyé-
ben a Szentmisék után, 3400,-Ft-ért. 
Nagyon szép húsvéti ajándék lehet.  

A keresztúton járva  
 

Gyászruhát öltve hajtsuk meg fejünk 
Amikor újra a keresztfához megyünk 

E szomorú napon nézzünk sírva a Golgotára 
Leborulva szálljon mindenki magába 

Szükséges hogy egy percre elcsendesedjünk 
Gondoljunk rá, aki szenvedett érettünk. 
A Golgotai kereszt beszél a kegyelemről 

De, ugyanúgy beszél a mi bűneinkről 
Ő a keresztfán is ellenségéért imádkozott 

Ezzel minket is megbocsájtani tanított 
Legyen ez a hely nekünk lelki szikla 

Ahol imádkozhatunk bűneinket bánva 
Jézusunk, most a kereszted tövében kérünk 
Hogy a hálaadás tüzét éleszd fel bennünk 

Értünk szenvedtél kegyetlen halált de 
Harmadnap sírodból kilépve feltámadtál 

Szívünkben élsz, és itt vagy mindig köztünk 
Így már nekünk nincs miért félnünk 
Kérünk téged Isten ártatlan báránya 
Hogy mi is veled lehessünk majd a  

paradicsomba 
ÁMEN 

Nagy Zsigmondné 

Változások a Miserendben! 
 

Április 14, szombat:  
az Egyháztanács kirándulása miatt elmarad a 15 órai kápolnai  

szentmise! Köszönjük megértésüket.  
 

Április 17-én, kedden: 
nálunk lesz megtartva az esperesi kerületünk papjainak talál-
kozója. Ezen alkalomból délelőtt 10 órakor lesz szentmise a 

templomban a találkozó résztvevőivel.  
Jöjjünk el minél többen! 

Kakucsi  
Római Katolikus Egyházközség 

tisztelettel meghívja 
Önt és kedves hozzátartozóját 

a kakucsi Szent Kereszt  
Templom melletti téren 
(Kakucs, Hősök tere 1.) 

 
2012. április 29-én, vasárnap 

tartandó 
Országos Búzaszentel ő 

Szentmisére 
és 

Búzaszentel ő ünnepségre 
 

A rendezvényről tudósít a Duna 
Tv, a Hír Tv 

 
„Ha velünk az Ő áldása, 

Nincs gondunk az aratásra, 
Százszoros lesz termésünk, 

Áldj meg, Uram, erre kérünk.” 
 

Program:  
10 órakor: - Ünnepi Szentmi-
se a templom melletti parkban. 

A Szentmisét celebrálja: 
Laczkó Mihály, 

plébániai kormányzó 
 

Az ünneplőket köszönti: Sza-
lay István,  

Kakucs polgármestere 
 

A Szentmisét követően  
körmenet a búzatáblához 
Búzaszentelő ünnepség 

Szeretettel várjuk Önöket 
e szép hagyomány, tradíció 

kakucsi rendezvényén. 
 

A személyes rész-
vételükben és a 
találkozás remé-

nyében bízva vár-
juk tisztelettel: 
Laczkó Mihály 


