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„Vízbıl  és  Szentlélekbıl…” 

A  víz  és  a  keresztség  kapcsolata  Szent  Máté  Evangéliumá-
ban  világosan  olvasható;  ez  a kapcsolat  azonban  még a  lelki  
tisztulást  jelképezı  vízbemerítés  volt. … az  ı  vízbemerítése  
töredelmet  jelképezı  és  bőnbánatra  indító  szertartás  volt. 
Krisztus  keresztsége  viszont  a  bőn  eltörlése  és a  Szentlélek  
kiárasztása  a  hívı  lélekben.”Minden  bizonnyal  erre  utal  az  Úr  
Jézus  kijelentése: Aki  hisz  és  megkeresztelkedik, üdvözül, aki  
nem  hisz,  elkárhozik! ( Mk. 16,16.)  - A  keresztség  és  a  víz  
kapcsolata  az  Úr  Jézus  meg-
keresztelkedésekor  már  azt  
jelenti,  hogy  nemcsak  meg-
szentelıdik,  hanem  szorosan 
összetartozik  a  kettı. Az  Úr  
Jézus  és  Nikodémus  beszélge-
tésekor  világosan  kiderül  ez,  
bár  Izrael  tanítója  nem  érti  
még: Aki  nem  születik  vízbıl  
és  Szentlélekbıl, nem  mehet  
be  az  Isten  Országába!  
(Jn.3,5.) – Az  Úr  Jézus  menny-
bemenetele  után  az  Apostolok-
nak  és   segítıtársaiknak  egé-
szen  természetes  volt,  hogy  
vízzel kereszteljenek. Errıl  be-
szél  az  Apostolok  Cselekede-
teinek  8.  fejezetében  az  etióp  
udvarnok  megtérése: az  udvar-
nok  felkiáltott. Nézd  csak,  itt  víz  van;  mi  gátol  meg  abban, 
hogy  megkeresztelkedjem? ( Fülöp  így  válaszolt: Ha  teljes  
szívvel  hiszel,  lehetséges. İ  erre  kijelentette: Hiszem, hogy 
Jézus  Krisztus  az  Isten  Fia! ) s ezzel  megállítatta  a  kocsit. 
Fülöp  és  az  udvarnok  bementek  együtt  a  vízbe,s  Fülöp  meg-
keresztelte  ıt. (Ap. Cs. 8,36-38.)A  mai  napig  ez  a  keresztelés  
lényege: vízzel  keresztelünk,  ami  sok  mindenre  emlékeztet. 
Már  a  teremtés  kezdetén  azt  olvassuk: Kezdetkor  teremtette  
Isten  az  eget  és  a  földet. A  föld  puszta  volt  és  üres, sötétség  
borította  a  mélységeket, és  Isten Lelke  ott  lebegett  a  vizek  
fölött( Móz.I.1,1-2 )  Újból  és  újból  elıkerül  a  víz  szerepe  hi-
szen  hol  az  erıt  jelképezi,  hol  az  újjászületést, hol  a  tisztu-
lást,  hol  az  élet  feltételét. Mindez együtt  juttatja eszünkbe  a  
szent  keresztség  lényegét. Nagyszombaton  kifejezetten  lénye-
ges  része  a  szent  liturgiának  a  keresztelésre  való  emlékezés,  
a  víz-szentelés. Ekkor  így  imádkozunk: Istenünk, Te  láthatatlan  
erıddel  a  szentségi  jelekben  csodálatos  dolgokat  mővelsz, s a 

víz  által  számost  tanítást  adtál, hogy  megértsük  a  keresztség  
kegyelmét. A Te  Lelked, Istenünk,  a  vizek  fölött   lebegett a  
teremtés  kezdetén, hogy  a  víznek  már  akkor  megszentelı  
erıt  adjon …  ugyanez  a  szent  szöveg  emlékeztet  az  újjászü-
letésre,  ami  a  vízözön  által  jött  létre;  az  igaz  szabadulásra,  
ami  a  Vörös  tengeren való  átkeléskor  teljesedett  be; az  Úr  
Jézus  keresztelkedésére  a  Jordán  folyóban  és  a  vízre,  ami  
az  Üdvözítı  átszúrt  oldalából  folyt. Ennek  a  csodálatos  elıün-

neplésnek  összefoglalásaként  
így  imádkozunk  az  Egyházzal: 
…tekints  Egyházadra  kegye-
sen, és  jóságod  nyissa  meg  
számára  a  keresztség  forrását! 
… hogy  mindazok,  akik  Krisz-
tus halálába  temetkeznek  a  
keresztség  vizében, életre  kel-
jenek  İvele!  Ugyanekkor  em-
lékezünk  arra  is,  hogy  a  ke-
resztségünk  által  egysége   
forrtunk  Krisztussal,  Rajta  ke-
resztül – Benne  -  egymással  is: 
legyünk  testvéri  egységben 
mindazokkal,  akiket  összeköt  
az  egy  keresztség!  Nem  a  víz  
ajándékozza  nekünk  mindezt,  
hanem  a  jóságos  és  Isten  a  
víz  által, mint  eszköz  által  a  

Szentlélek  erejében. 
Napjainkban  egyre  inkább  kell  hangsúlyozni  a  víz  értékét  és  
megbecsülésének  fontosságát,  amikor a  mindennapi  élethez  is  
szükséges,  igazán  lényeges  részét  az  életnek  olyan  könnye-
dén,  sıt  mondhatjuk  így  is, felelıtlenül  kezeljük,  pazaroljuk,  
szennyezzük, vegyszerezzük… Nem  túlzás arról  beszélni,  hogy  
a  víz,  mint  ilyen  leértékelıdött. Nem  egykönnyen  hatódunk  
meg  attól,  hogy  a  föld  lakóinak  nem kis  hányada  nem  jut  
egészséges, de  még  másfajta  vízhez  sem. Amint  ennek  nyo-
mán  itt  az  ideje,  hogy  megbecsüljük  testünk  italát,  ugyanúgy, 
de  még  ennél  is  komolyabban  itt  az  ideje,  hogy  megbecsül-
jük  az  örök  életre  szökellı  vízforrást,  a  szent  keresztség  
kegyelmét,  amit  Isten  ajándékozó  szeretete  ad  nekünk  vízbıl  
és  Szentlélekbıl!  Ismerjük  meg  és  becsüljük  meg   keresztény  
méltóságunkat!      

                                                                                                                                
Pekker  Imre   plébános 

 
A tőz lobog, ahogy én élek, 

Kérlek, Istenem, a világnak ne vess véget! 
Vannak bőnös emberek, de jók is közöttük, 

Lelkükre az Úr Jézus vigyáz fölöttük. 
 
 

 
Adj még idıt, hogy változzon a világ, 

Ne hervadjon el a Földön minden virág. 
Új életnek új gyümölcsöt teremts, 

Embertársaimat a legjobb útra vezesd. 
 
 

 
Gyermekemnek gyermeke szülessék, 

Lelkébe szálljon örök üdvösség. 
Imádkozok én értük akárhol, 

Az Isten áldjon meg téged, barátom. 
 

Farkas Katalin 
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Nagyböjt  1. Vasárnapja- Március  13. 
Mindig  idıszerő,  hogy  felmérjük  és  szá-
mon  tartsuk  sajátos  emberi  helyzetünket 
– nagyböjtben  pedig  különösképpen. – 
Ennek  értelmében  állandóan  szem  elıtt  
kell  tartanunk  legalább  két  dolgot – egy-
részt  azt,  hogy  létezik  rossz  a  világon  
és  ezt  a  Gonosz-lélek  képviseli  és  
okozza;  másrészt,  hogy  az  ember  ter-
mészetszerően  sebezhetı  a  rossz  által. 
– Ezt  a  sebezhetıséget  használja  fel  a  
Gonosz-lélek  az  emberrel  szemben. 
Errıl  beszél  a  mai  szentmise  Olvasmá-
nya, erre  utal  Szent  Pál  a  Szentlecké-
ben  a  rómaiakhoz  írt  levelében.  
Az  Olvasmány  elbeszéli  a bőnbeesés  
történetét  és  látjuk,  hogy  az ember  
gyenge  pontjai  által  történnek  az  ese-
mények:a  Gonosz-lélek   felébreszti  az  
ember  becsvágyát, olyanok  lesztek,  mint  
az  Isten; felébreszti  a  kíváncsiságot,  
aminek  következtében  látja  az ember,  
hogy  a  tiltott  gyümölcs  szép  és  evésre  
alkalmas, megtörténik  a  mentegetızés,  a  
felelısség  áthárítása,  ha  úgy  tetszik a  
másra-mutogatás. Ezekkel elindul  útjára  a  
mindmáig  nyomon  követhetı  emberi  
gyengeségek  sorozata.  Elsı  pillanatra  
úgy  tőnik,  hogy  a  csapda  tökéletesen  
mőködik  azóta  is – vagyis  az  ördög  
kitartó  támadásának  újból  és  újból  ké-
pes  az ember  áldozatává  válni.  
A  kitartó  próbálkozásnak  lehetünk  tanúi  
az  Evangéliumban,  amikor  az  Ördög  
még az emberré  lett  Jézus  Krisztust  is  
megkísérti. Az  emberségét  veszi célba  
és  kitartóan  újból  és  újból  támad.  
Ugyanazokkal  az emberre jellemzı  gyen-
ge  pontokat  érintı  támadásokkal,  amik-
kel  a  mindennapi  embert  a  leggyakrab-
ban  sikerül  legyızni,  amit  a  lelki embe-
rek  fogalmazása  így  minısít: a  test  kí-
vánsága(i ) ;  a  szemek  kívánsága(i)  és  
az  élet  kevélysége(i). 
A  kiutat  az  Úr  Jézus  mutatja  meg,  
amikor  visszautasítja,  visszaveri  ezeket  
az  ördögi  praktikákat. Ennek  a  sikere  
nemcsak  abban  rejlik,  hogy  İ  nemcsak  
ember,  hanem  a  megtestesült  második  
Isteni  Személy,  a  Messiás,  az  Isten  Fia, 
és  ebben  mi  nem  tudunk  Vele  egyenlı-
en  megfelelni,  hanem  abban is,  amit  
bármikor,  bárki  megtehet. Figyeljük  csak  
meg,  hogy  az Ördög  az  Úr  Jézust  a  
pusztában  kísérti  meg,  ahol  İ  imádko-
zik  és  böjtöl. Ez  elegendı  ahhoz,  hogy  
az  Ördög  makacs-fajtáját  is  legyızze;  
ezt  mindenki, aki  akarja,  tudja  Jézushoz  
hasonlóan, Jézussal  együtt  tenni. Ez  a  
mindenkori  hatékony  eszköz számunkra  
is  az  Ördög  elleni  küzdelemben. 
Gondolnunk  kell  arra,  hogy  nemcsak  az 
elsı  embert,  nemcsak  Jézus  embersé-
gét,  hanem  minket  is  célba  vesz  a  
Gonosz-lélek  és  sajnos  sok  esély  van  
arra,  hogy  le  is gyız  a  sebezhetısé-
günk  által. Az elsı  emberre  jellemzı  
események  talán  még  fokozottabban  
fellelhetık  napjainkban  is  a  nagyravá-
gyás,  az  egyre  többet  bármi  áron  nem  
baj,  ha  rossz  is;  a  kibúvók  keresése,  
az  igazi  megoldás  elodázása… - csak  a  
Jézusi  lelkület  segít – újból  és  újból  
tenni  a  jóért  a  jó  sikeréért – ezt  vállaljuk  
fel! –  

Ámen 

Nagyböjt  2. Vasárnapja –  Március  20. 
A  nagyböjti  szent  idı  a  bőnbánat  és  
áldozatok  vállalásának  szent ideje. Nem  
jelenti  ez azt,  hogy  csak  most  van  rá  
szükség,  hiszen  a  múlt  héten  magunk-
ban tudatosított  kísértések  állandó  ve-
szély  forrásai  lelki  életünkre – jelenti  
azonban azt,  hogy  most   egy  okkal 
több,  hogy  odafigyeljünk  és  begyako-
roljuk  keresztény tennivalóinkat, hogy  
legyen  lelki tartalékunk,  aminek  erejébıl  
élhetünk. 
Be  kell  gyakorolnunk,  hogy  természe-
tes  legyen  számunkra  áldássá  legyünk  
embertársaink  számára:  a  családban, a  
munkahelyen  és  a  társadalmi  életben! 
– Az  Olvasmányban  Ábrahám  példát  
adott  erre,  de  arra  is,  hogy  mindezt  
áldoztok  árán  is  hogyan  kell  megvaló-
sítani. Éppen  az  áldozat  vállalása  a  
bizonyíték  arra,  hogy  mennyire  gondol-
juk  komolyan  feladatainkat. Bármirıl  
legyen  is szó, ha  könnyen  teljesíthetı,  
biztos  hogy  nem  annyira  értékes,  mint  
az,  amiért  küzdeni  kell. Bizonyára  a  
mindennapi  életben  erre  utalt  annak  a  
háznak  a  tulajdonosa,  aki  ezt  írta  a  
ház  homlokzatára: megkoplaltalak.  Biz-
tos  vagyok  abban,  hogy  az  így  föl-
épült  házban  más  az  élet,  mint  abban,  
amibe  csak  úgy  beköltöznek – az  utób-
bit  könnyen  lelakják, míg  az  elıbbit  
megbecsülik,  gondozzák. A  Szent  Lec-
kében  Szent  Pál  hirdeti,  hogy  Isten  
erejére  támaszkodva  kell  vállalni  az  
áldozatot  lelki  dolgaink  megbecsülésért. 
Ezt  hivatásnak kell tekinteni,  amit  ne-
hézségek  árán  is  teljesít  az ember.  
Ezért  kell  Isten  erejével  együtt  munkál-
kodni – mivel  a  magunk  ereje  kevés;  
sokszor  még  a lelkesedéshez  sem  
elegendı. Ugyanakkor  távolabbra  is  kell  
tekintenünk,  nemcsak  a  nehézségeket  
számon tartani,  mert  Jézus  csodálatos  
célt,  az  örök életet  ragyogtatott  fel  
nekünk. A  nemes  cél  érdekében,  de  
sokszor  sokkal  csekélyebb  dolgokban is  
valamiféle  lelkesedés  vagy  valami,   
talán  meg  sem  magyarázható  dolog  
segíti  át  az embert  a  nehézségeken – 
gondoljunk csak  a  korán  kelıkre  és  
hidegben-melegben, kellemetlen körül-
mények  között  utazókra,  akik vállalják,  
mert… 
Az  Evangéliumban  Szent  Péter  kijelen-
tése: Uram, jó  nekünk  itt  lennünk  vo-
natkozhat  arra  boldog  érzésre, ami  az  
Úr  dicsıségének  láttán  keletkezett,  
vonatkozhatott  arra  is,  hogy  jó  az  Úr  
közelében  lenni – Jézus azonban  azt  
akarta,  hogy  ez  az  érzés  töltse  el  az  
apostolokat  akkor  is,  amikor majd  üldö-
zik  is  ıket,  mint  a  Mestert  - a  nehéz-
ségek  közepette  is,, amiket  egy  távo-
labbi  szép  cél  érdekében  vállalnak. – 
Mi  magunk  is  akarjunk  erre  az  Üdvö-
zítıi  elképzeléshez  csatlakozni: Ahogy  
a napfény  a  sötét  éjszaka  után  bera-
gyogja  a  földet,  úgy  tölts  be  engem  is  
fényeddel, sugaraddal – Uram –örömben,  
szenvedésben  egyaránt! Érezze  szívem  
az  örökkévalóság  szépségeit, a  menny-
nek  fényeit,  hogy  legkisebb  feladato-
mat, legnehezebb  munkámat  is a  vilá-
gosság  hassa  át  s az  életem  tiszta,  
átlátszó  legyen! 

Nagyböjt  3. Vasárnapja –  Március  27. 
Nagyon  sokszor  bebizonyosodott  már  a  törté-
nelem folyamán,  hogy  a  bőnbeesett  ember  
természete  továbbra  is  „rosszra-hajló.” A  bőn  
kérdése  sajnos  nem egyedi,  egyszeri  eset. Ez  
azt  is  jelenti,  hogy  rászorulunk  újból  és  újból  
Isten  irgalmára,  amint  az   elsı  alkalommal  is  
rászorult  a  vétkezı  ember. Emlékezzünk,  az  
elsı  bőn  után  Isten  Megváltót  ígért,  Aki  nem-
csak  az  elsı ember  bőneit  akarja  kiengesztelni,  
amit  egyébként  úgy  is  mondhatnánk,  hogy  az  
ember  meg  sem  bánt, hiszen   Magyarázkodott 
– hanem  minden ember  számára   akarta  szeb-
bet,  jobbat;  ébresztgetni  a  vágyat  és  a  tettre-
készséget  a  jó  iránt. 
A  mai  szentmise  Olvasmányában a  pusztában  
vándorló  nép  képében  akár  magunkat  is  el-
képzelhetjük,  akik  egyrészt  vándorúton  vagyunk  
egy  életen  át  és  közben  küszködünk  az  élet  
nehézségeivel – az  étel,  ital,  megélhetés  kérdé-
seivel – másrészt  nem  is  túlzással  nevezhetjük  
az egész világot  a  Pörölés, Kísértés,zúgolódás  
helyének,  ahol  kimondatlanul  is  ott  lebeg  egy  
kérdés: közöttünk  van-e  az  Úr  vagy  nincs?”- Az  
éhezı  ember  kenyérre,  a  szomjazó  tiszta  vízre  
vágyik. Ugyanakkor  emberi  tevékenység  követ-
keztében  mindezek  mintegy  leértékelıdését  
látjuk: szeméthalmaz;  benne  élelmiszerrel  és  
akár  kenyérrel  is, fertızött  víz… - és  tanúi  va-
gyunk az  örök  értékek: az  élet  kenyere, az Isten 
Igéje  leértékelıdésének  is. – Ismerjük  a  fizikai  
szomjúságot,  amikor  hiányzik  az ivóvíz,  ismer-
jük  az  élet  és  a  boldogság  utáni szenvedélyes  
vágyat; itt  az  ideje,  hogy  felismerjük   lelkünk  
Isten  utánivágyát  és  szomjúságát! –  Az  Isten-
nel  szembeszálló  ember  nem  érdemelt  mást, 
mint  megvetést  és  kárhozatot;  a végtelenül  
irgalmas  Isten  azonban  lehajolt  hozzá. Így  van  
ez  most  is. Félı,  hogy  nemcsak  a  szamariai  
asszony  volt  az,  aki  nem  tudott  másképpen  
gondolkozni,  mint  mindennapi  értelemben,  hi-
szen  amikor  az  Úr  Jézus  élı  vízrıl  beszélt,  
örök  életre  szökellı  vízrıl,  ı  csak  arról  álmo-
dozott,  hogy  ne  kelljen  naponta  a  kútról  cipel-
nie  a  vizet. Nehezen  közelíti  meg  a  lelki  dol-
gokat.  Akkor  viszont,  amikor  az  Úr  Jézus   - 
Isten – kegyelmébıl  megsejti  a  lényeget,  nem-
csak  neki  lesz  élménnyé,  hanem  másoknak  is  
elmondja,  sıt  hívja  ıket: gyertek,  nézzétek  
meg! – Hozzánk  is  lehajol  az  Isten  szeretettel,   
hogy  tudjunk  másképpen  is  gondolkodni,  cse-
lekedni  ne  csak  földi  mértékkel. Legyen  vágya-
kozásunk  másra  is. Tudnunk  kell,  hogy  aki  
mindent  ott  hagy,  mert  Isten  Fiában, Jézusban  
felismeri  a  megváltót – tanítása  szerint  gondol-
kodik,  beszél,  cselekszik – nem fordul  el  az  
élettıl. Hagyja  magát  vezetni a (Szent) Lélek  
által  és  már  másképpen  látja  és  valósítja  meg  
az  életet.  – Ezért  kell  ıszintén  imádkozni: 
Uram, Istenem, ébrezd  fel  bennem  az  Utánad  
való  vágyakozást! … segíts  engem,  hogy  ke-
resselek  és  megtaláljalak! – Az  örök  életre  
szökellı  vízforrás  a  Szent  Lelket  jelenti;  Ez a  
Lélek  mozgásba  akar  hozni  minket – mégpedig  
az  Isten  és  az  emberek  felé; ezért  akarjunk  
lélekben  és  igazságban  Istenhez  tartozni!      

A Tábor hegy 
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II. János Pál boldoggá avatásának ünnepén 
 
Tiszteletre méltó II. János Pál pápa boldoggá avatása fontos egyházi esemény, amely a következı öt 
mozzanatból áll – olvashatjuk a február 18-án kiadott közleményben.  
A szertartást elıkészítı imavirrasztás április 30-án, szombaton este 20 órakor kezdıdik Rómában, a 
Circus Maximus területén. A virrasztást a római egyházmegye szervezi, amelynek Isten szolgája 
püspöke volt. A szertartáshoz, amelyet Agostino Vallini bíboros, a pápa római helynöke vezet, XVI. 
Benedek pápa videó összeköttetésen keresztül csatlakozik. 
A boldoggá avatási szertartás, amelynek fıcelebránsa a Szentatya, május elsején, vasárnap délelıtt 
10 órakor kezdıdik a Szent Péter téren. A részvételhez nincs szükség jegyre, a tér és a környezı 
utcák megközelítését a közbiztonsági szervek irányítják. 
A szertartást követıen minden hívı leróhatja tiszteletét az újonnan boldoggá avatott földi maradvá-
nyai elıtt a Szent Péter-bazilika Confessio oltáránál. A tiszteletadás lehetısége mindaddig tart, amíg 
véget nem ér a hívek áradata. 
A boldoggá avatás utáni hálaadó szentmise május 2-án, hétfın délelıtt fél 11-kor kezdıdik a Szent 
Péter téren. A szertartást Tarcisio Bertone bíboros, vatikáni államtitkár mutatja be. 
Az újonnan boldoggá avatott földi maradványainak újratemetésére magánszertartás keretében kerül sor a Szent Péter-bazilika Szent 
Sebestyén-kápolnájában. 
Az egyes mozzanatok részleteit az illetékes hivatalok a késıbbiekben teszik közzé.  

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír 

II. János Pál pápa, született Karol Józef Wojtyła (Wadowice, 
1920. május 18. – Róma, 2005. április 2.) a Katolikus Egyház feje 
1978-tól haláláig. 
II. János Pált 1978. október 16-án választották pápává. Október 
22-én, szabad ég alatt, a Szent Péter-bazilika elıtti téren mutatta 
be székfoglaló szentmiséjét, melyen 117 bíborossal karöltve és 
mintegy negyedmillió emberrel imádkozott együtt. 264. volt az 
egyházfık sorában, 455 év óta az elsı nem olasz, és az összes 
addigi pápa között a legelsı szláv. 
Pápai tevékenységét végigkísérte a népek és vallások közti 
egyetértés elısegítése, ennek jegyében bocsánatot kért az egy-
ház múltbéli bőneiért. Erkölcsi tanításában konzervativizmus, 
valamint az emberi élet és méltóság melletti kiállás jellemezte. 
Társadalmi kérdésekben egyaránt kritizálta a „létezı” szocializ-
must és a kapitalizmust. Szorgalmazta a keresztény gyökerek 
megemlítését az Európai Unió alkotmányában. A béke híve volt, 
többször felemelte szavát a háborúk ellen. 
Több mint 100 utazást tett külföldre, nagyobb utat járt be, mint az 
összes addigi pápa. A világsajtó hamar elkeresztelte „utazó pá-
pá”-nak. 1338 embert avatott boldoggá és 482-t szentté. Boldog-
gá avatta többek között Kalkuttai Teréz anyát 2003-ban; a magyar 
szentek közül ı avatta szentté Kingát, IV. Béla király egyik lányát 
1999-ben, valamint Hedviget, Nagy Lajos leányát.  
II. János Pál volt a harmadik leghosszabb ideig hivatalban lévı 
pápa Szent Péter és IX. Piusz után. Kétségtelenül ı a történelem 
eddig legismertebb és legközkedveltebb pápája, ugyanakkor a 
legismertebb lengyel a világon. 
Élete  
Karol Józef Wojtyła a dél-lengyelországi, Krakkótól 50 km-re fek-
vı Wadowicében született. Édesapja katonatiszt volt az Osztrák–
Magyar Monarchiában, édesanyja tanítónı. Hívı katolikus család 
volt, azonban sokakkal ellentétben nem vallottak antiszemita né-
zeteket; Karol egyik zsidó barátja késıbb fontos szerepet játszott 
a Vatikán Izraellel való kapcsolataiban. Karol három gyermek 
közül a legfiatalabb volt, de nıvére meghalt, mire ı megszületett. 
1929-ben orvos bátyját, 1932-ben édesanyját és 1941-ben édes-
apját is elvesztette. Érettségi után beiratkozott a krakkói Jagelló 
Egyetemre és egy színjátszó iskolába. A náci megszállás idején 
az egyetemet bezárták, ekkor egy kıbányában, majd egy vegyi 
üzemben dolgozott. Sokat sportolt (síelt, túrázott, kajakozott, 
úszott és focizott), és különbözı színjátszókörökben is részt vett. 
1942-ben jelentkezett az illegalitásban mőködı krakkói szeminári-
umba. Ebben az idıben színtársulatban is játszott. 1946. novem-
ber 1-jén szentelték pappá. Ezután a krakkói érsek Rómába küld-
te, hogy doktori tanulmányokat folytasson. Ezalatt elzarándokolt a 
híres stigmatizálthoz, Pio atyához, aki megjósolta neki, hogy egy 
napon övé lesz "a legmagasabb tisztség az Egyházban." 1948-
ban visszatért Lengyelországba; ezután plébánosként és egyete-
mi lelkészként mőködött. 1951-1953 között teológiai és filozófiai 

tanulmányokat folytatott, 
majd az erkölcsteológia pro-
fesszora lett.  
1958-ban szentelték püspök-
ké és nevezték ki krakkói 
segédpüspökké. 1964. január 
13-án Krakkó érseke lett, 
1967-ben pedig bíboros. 
Részt vett a második vatikáni 
zsinaton (1962-1965). 1978-
ban, VI. Pál pápa halála után 
tagja volt a konklávénak, 
amely megválasztotta I. Já-
nos Pál pápát, aki 33 nap 
uralkodás után máig nem 
tisztázott körülmények közt elhunyt. Wojtyła érsek visszatért Ró-
mába, hogy részt vegyen az újabb pápaválasztáson. 1978. októ-
ber 16-án ıt választották pápává.  
Wojtyła elıdje tiszteletére vette fel a II. János Pál nevet. Mint I. 
János Pál, ı is eltökélte, hogy kevesebbet ad a ceremóniákra, és 
hő marad ahhoz, amit „Servus Servorum Dei” címe kifejez (Isten 
szolgáinak szolgája). Egyszerőbb beiktatási ceremóniát akart, 
sosem utalt magára királyi többesben, és nem viselte a pápai 
tiarát. Egyik életrajzírója, André Fossard szerint azon kérdésére, 
hogy melyik lenne az az evangéliumi mondat, amelyet akkor vá-
lasztana, ha csak egyetlen mondatot hagyhatna örökül az utókor-
nak, a pápa habozás nélkül azt válaszolta, hogy „az igazság sza-
baddá tesz titeket” (János 8. fej. 32.) 
Elismertsége halála után 
Hívek egy csoportja kezdeményezte a pápa szentté avatását. 
Ennek elsı lépcsıfokát, a boldoggá avatási ügyet 2005. június 
28-án megnyitották, és két évvel halála után az egyházmegyei 
szakasz le is zárult (az ügyirat ünnepélyes aláírására április 2-án 
kerül sor). A szentté avatások szabályai szerint öt évet kell várni 
valakinek a halála után, hogy megkezdhessék a szentté avatási 
procedúrát, azonban ettıl az elıírástól el lehet térni. Erre példát 
adott maga II. János Pál is, amikor idı elıtt engedélyezte az eljá-
rás megkezdését Kalkuttai Teréz anya esetében, és ıt halála 
után alig valamivel több mint hat évvel, 2003. október 19-én bol-
doggá is avatta.  
A boldoggá avatás egyik feltétele, hogy történjen legalább egy 
olyan csoda, amely bizonyíthatóan az ı közbenjárásának tudható 
be. II. János Pál esetében megvizsgálták egy francia apáca meg-
gyógyulásának körülményeit, és azt hivatalosan is megtörtént 
csodának ismerték el, de két újabb gyógyulást is az ı közbenjárá-
sának tulajdonítanak.  
2009 decemberében XVI. Benedek „tiszteletreméltó” címmel ru-
házták fel, ami az utolsó lépés a boldoggá avatás elıtt. A boldog-
gá avatásra 2011. május 1-jén kerül sor. 
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Jézus változó címei 
A címeket vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a 
történészektıl, teológusoktól eltérı módon is 
megközelíthetjük a témát. A történészek felada-
ta annak a vizsgálata (volt - van), hogy hogyan 
lett a galileai Jézusból a kereszténység Krisztu-
sa. A teológusok a fejlıdések meglétét a zsina-
tokon és a jelentkezı jelenségeket vizsgálva 
megállapították, hogy ezeket Isten irányította 
és sugallmazta. A téma nagyságát tekintve 
teljes részletezéssel kifejteni szinte lehetetlen a 
rendelkezésre álló idı, a terjedelem nagysága 
és sokrétősége miatt is. Ezért fıbb gondolatok 
és szempontok vezéreltek, és ennek függvé-
nyében tekintsük meg Jézust, mint: tanítót, 
prófétát, Urat, Messiást, 
Isten fiát. 
Jézus a tanító 
Terminológiáját tekintve 
azt kell tisztázni, mi 
mindent jelentett „a 
tanító”. A szó utalhat 
hivatásos nevelıre, aki 
abban az idıben általá-
ban írástudó, farizeus 
vagy pap volt. Jézus 
nem tartozott ehhez a 
zsidó társadalmi réteg-
hez. Nem volt szakértı-
je a zsidó jognak, és a 
bibliai magyarázatnak. 
Akkor hát feltehetjük a 
kérdést, miféle tanító 
volt Jézus? 
Leszögezhetjük, hogy 
tanítói tekintélyét nem 
valamely elismert mes-
ter lábainál, több éves 
tanulással szerezte, mint például Misna rabbija. 
Legjobban Nikodemus mondatai írják körül, 
miféle tanító volt Jézus: Istentıl jött tanító. Mert 
senki sem tudott úgy beszélni, oktatni, csodaje-
leket véghezvinni, hacsak nincs vele az Isten. 
János evangélista így bizonyítja mennyei meg-
bízatását, hogy küldése alapvetıen atya-
központú, szavait-mondatait Isten eredetőnek 
tartja. Másképpen kifejezve az igazságot tárja 
fel. „Aki önmagától beszél, saját dicsıségét 
keresi. Aki ıt küldte, az igazmondó és nincs 
benne hamisság”. (Ján. 7,18) Vagyis a küldı az 
Atya, és a küldött Jézus. 
Jézus a próféta 
Ha az értelmezı szótárakat fellapozzuk, akkor 
azok szerint a próféta az, aki a jövıbe lát. Bibli-
ai nyelven, Jézus korában a terminológia sze-
rint az elnevezés csodatévı prófétára is vonat-
kozhat, mint Illés, vagy Elisa, illetve Isten titkai-
nak feltáróira, mint Izaiás, Jeremiás, akik íráso-
kat hagytak maguk után. Az e téma szakértıi 
nem vonták kétségbe, hogy az evangéliumok 
Jézust prófétaként ábrázolják. A szinoptikusok 
(együttlátók) csodatévı prófétának tartják Jé-
zust. 
A naimi ifjú esete. „Nagy próféta jár közöttünk. 
Isten meglátogatta népét!” Az ott lévıket nagy 
félelem fogta el, és dicsıítették Istent. Amikor 
Jézus ismét Názáretben tanított a zsinagógá-
ban, csodálkoztak beszédén és tanításán. So-
kan megbotránkoztak rajta. „Sehol sincs a pró-
fétának kevesebb becsülete, mint saját hazájá-
ban és 
családjában.” (Mk. 6,4) 
A galileai názáreti Jézust a jeruzsálemi bevonu-
lás alkalmával a tömeg így jelöli: 
„Kicsoda ez? „. 
„Ez Jézus, a próféta, a galileai Názáretbıl.” (Mt. 
21,11) 
Mikor Jézust elfogták, szemeit bekötik, megkor-
bácsolják, ököllel ütik, leköpdösték, 

gúnyolták. Majd kérdezgették: „Nos, próféta, ki 
ütött meg téged?” 
Jézus az Úr  
Az Újszövetség egyik kulcsszava az „Úr”. Ez a 
cím gyakran fordul elı az evangéliumokban és 
az Apostolok cselekedeteiben, valamint az 
egyes levelekben is. „Az Úr”, „az Úrjézus „, „A 
mi Urunk, Jézus Krisztus”. Az Úr héber kiejtése 
Adonai, az arámi Már, a görög Kürioszt. Jézus 
ezt a címet nem tulajdonította magának, nem 
nevezte magát „Úmak” Kizárólag egyetlen szö-
veghellyel találkozunk, melyben Jézus az ÚR 
megnevezéssel utal magára, mely János evan-
géliumában található, és ahol kijelenti apostola-
inak: „Ti mesternek és Úrnak hívtok engem. Jól 

teszitek. Az vagyok.” 
Az arámi szóhasználat-
ban megszokott kifeje-
zés: Mesterem, Uram 
(rabbi ú-mari). Az „Úr” 
megjelölést a feltáma-
dás után kezdik széle-
sebb körben használni. 
„Az Úr feltámadott”. 
Úrvacsora megünnep-
lése. Pál apostol min-
den különbségtétel 
nélkül alkalmazza a 
címet a történelmi Jé-
zusra.”Jézus mindenek 
elıtt az Úr.” „Jöjj 
Urunk!” 
Ha minden evangéliu-
mot megvizsgálunk, 
akkor az Úr formulát 
valamennyiben 
megtaláljuk. 
Máténál: 

Tavon a viharban: „Uram, ments meg minket, 
mert elveszünk!” 
Péter a vízen. „Uram, ha te vagy, parancsold 
meg, hogy menjek oda hozzád a vizen!” 
Mikor merülni kezd. „Uram, ments meg!” 
Péter kérdése. „Uram, ha vét ellenem testvé-
rem, hányszor kell megbocsátanom?” 
Színeváltozás: „Uram, jó nekünk itt lennünk...” 
Péter tiltakozása: „Uram, ez nem történhet meg 
veled.” 
Márknál: 
A galileai leprás: „Uram, ha úgy akarod, te 
megtisztíthatsz engem.” 
Bartimeus, a jerichoi vak koldus. „Uram, hogy 
újra lássak.” 
Lukácsnál: 
Péter csodálatos halfogása: „Menj el tılem, 
mert bőnös ember vagyok, Uram!” 
Jobb lator: „Uram, emlékezzél meg rólam, ami-
kor megérkezel királyságodba.” 
Lukács gyakran használta ezt a megszólítást 
önálló formában, nem kevesebb, mint 
tizennyolc alkalommal Jézussal kapcsolatban. 
Jánosnál: 
Tamás szavai: „Én Uram, én Istenem.” 
Az „Úr” megszólítás az Újszövetségi írásokban 
tükrözi a szó többféle használati módját. Nem 
lehet kétségbe vonni, hogy a kifejezési mód 
igen elterjedt, és a történelmi Jézushoz is kap-
csolódik, ami nem vitatható. 
Jézus a Messiás 
Az Újszövetségben Jézus egyik leggyakrabban 
használt címe a felkent. Arámul Messiacha, 
görögül Khristos, héberül Massiach. Úgy is 
fogalmazhatunk, hogy a messiási cím haszná-
lata rövid idı alatt széles körben elterjedt, és 
igen kedvezı visszhangot váltott ki. Már Ke-
resztelı János tisztában volt azzal, hogy a 
messiással áll szemben. András, a késıbbi 
apostol minden elızetesség nélkül határozottan 
tudatja testvérével Simonnal (Péter): 
"Megtaláltam a Messiást" Ott a szamáriai asz-

szony, aki megjegyzi: „Tudom, hogy eljön a 
messiás". Jézus azt válaszolja neki: „Én vagyok 
az, aki veled beszélek." (Jn. 4,25-26) A zsidók 
folyvást ostromolták kérdésekkel Jézust: 
"Meddig tartasz még bizonytalanságban min-
ket?" Ha te vagy a Messiás, mondd meg ne-
künk nyíltan. Jézus így felelt nekik: "Mondtam 
már nektek, de nem hiszitek." Nem csak az 
apostolok, tanítványok fogadták el Jézus mes-
siási voltát, hanem a zsidók közül többen is. Ki 
kell emelni barátjának, Lázárnak feltámasztá-
sát, aminek csodatétele nagyban növelte Jézus 
táborát. Jézus iránt egyre erısödött a rokon-
szenv. Feltételezte, hogy majd hivatalosan is 
elismerik, mint messiást. De a fıpapok, farizeu-
sok nem jó szemmel nézték Jézus messiási 
népszerőségét, ezért készek voltak tervet szıni 
meggyilkolására. Felteszik a kérdés kérdését: 
"Mit tegyünk? Ez az ember nagyon sok csoda-
jelet mővel. Ha tovább tőrjük, mindannyian 
hinni fognak benne..." Ellenfelei bevádolják, és 
spekulatív eszmék alapján megölik a Messiást. 
Jézus az Isten fia 
Kétezer éves elmélkedések mintha megkoptat-
ták volna az "Istenfia" kifejezés jelentıségét. 
Pedig az Újszövetségben Jézust gyakran neve-
zik az Isten fiának. Ebbıl kiemelkedik János 
evangéliumának legfıbb üzenetének magja: 
"Jézus a Fiú, az Atyaisten fia." Jézus búcsúbe-
szédében kijelenti: "Az Atyától jöttem, és a 
világba léptem. Most elhagyom a világot, és az 
Atyához megyek." Jézus szavaival és tetteivel 
bizonyította be, hogy Istent képviseli. Ezt hatá-
rozott kijelentéseivel erısíti meg: „A Fiú önma-
gától nem tehet semmit, csak azt teheti, amit az 
Atyánál lát. Amit ugyanı tesz, azt a Fiú ugyan-
úgy cselekszi." A Fiú küldetésének célja örök 
életet biztosítani mindazoknak, akik hisznek 
benne: "Aki hisz a Fiúban, az örökké él." (Jn 
3,36) „...Egyszülöttfiát adta oda, hogy mindaz 
aki benne hisz, el ne vesszen..." (Jn 3,16-17) A 
Fiú szeretete uralkodó elem és mindenekfölött 
a szeretet forrása. A Fiú az Atyával való egysé-
ge nem azonos a szigorúan vett egyenlıség-
gel. Mivel az Atya felette áll a Fiúnak, és az 
Atya küldte a Fiút. „..Az Atyához megyek, mert 
az Atya nagyobb nálam." (Jn 14,28) Jézus 
rövid földi életének során feltárta küldetését és 
bebizonyította a Fiú transzcendens idıtlensé-
gét. 
Befejezésül feltehetjük a kérdést: Jézus és én? 
A válaszadás nem könnyő, sıt nehéz. Mivel 
egész emberi létünket érintı alapkérdésrıl van 
szó. Az emberi lét hosszabb-rövidebb tartalma 
alatt szinte mindenki számára felvetıdnek a 
kérdések, az élet konkrét helyzeteiben is. Sıt, 
nem egyszer kényszerítı módon is várnak a 
megválaszolásra. A válasz ezért döntı érvé-
nyő, mely elkötelezettséget jelent bármely 
irányban. Ami szavainkat és tetteinket is egy-
aránt átitatja. Ez az elkötelezettség nem csak 
az evilági életre, hanem az örökvilágra, a 
tértelenségre és az idıtlenségre is vonatkozik. 
Jézus kitörölhetetlen nyomot hagyott 
gondolkodáunkban. Jelen van értelmünkben, 
érzelmeinkben, akár akarjuk, akár nem. Azok-
ban, akik hisznek, de azokében is, akik kétel-
kednek. Sıt, azoknál is, akik nem hisznek ben-
ne. 
Szerintem nem vonható kétségbe, hogy a nem-
nek csak az igennel szemben van hangsúlyo-
zottsága. Tedd fel magadnak a kérdést, és 
hagyd, hogy munkálkodjon benned, és akkor 
megtalálod a választ, amit át is élsz, hogy ı 
téged képessé tesz a szeretetre, a megbocsá-
tásra, az örömre. Ez aztán ünnep lesz, nem 
hangulat. Továbbcsengése Jézus címeire. 
Lejegyezte:  
 

Hertelendi-Härtlein Péter 



5                                        SZENT KERESZT— 2011. ÁPRILIS 

 

Egy férfi éveken keresztül győjtött egy új 
Mercedesre. Végül a sok munka és félre tett 
pénz meghozta a várva várt pillanatot. Nagy 
örömmel és izgalommal hajtott hazafelé, 
hogy családjának és barátainak is megmu-
tathassa az új „álomautót". Útközben meg-
állt, hogy betérjen 
az egyik barátjá-
hoz. Könnyedén 
talált egy helyet, 
ahova beparkol-
hat, és rükvercbe 
tette az autót. 
Nagy lendülettel 
elkezdett tolatni, 
mire halotta, hogy 
egy kı koppan az 
új autóján. Hirte-
len lefékezett és kiszállt. 
Látta, hogy egy kisfiú dobta 
meg a kocsiját, ezzel máris 
megsérült a gyönyörő fénye-
zés. 
A férfi kikelve önmagából, 
így kezdett el üvöltözni: 
„Te normális vagy kölyök? Nincs neked 
eszed? Ha majd jól elverlek, el fog menni a 
kedved az ilyen ırültségektıl, hogy mások 
kocsiját kıvel dobáld!" 
„Bácsi kérem, ne haragudjon!" - válaszolta a 
fiú. 
A férfit annyira elöntötte a düh, hogy nem is 
figyelte mi van körülötte. De a fiúcska így De 
a fiúcska így folytatta: „Elnézést, nem tehet-

tem mást! Túl messze voltam öntıl, hogy 
meghallja a hangomat. Csak így állíthattam 
meg, hogy ne tolasson tovább."  
És ekkor látta meg a férfi, hogy a kocsija 
mögött egy tolószékkel felborult gyerek van. 
„İ a testvérem és egyedül elıre ment a 
tolószékkel. De túl gyorsan gurult és a járda 
szélén felborult, pont az ön kocsija mögé. 
Muszáj voltam megdobni, hogy megállítsam 

magát." 
Ekkor a férfi nagyon elszé-
gyellte magát, és segített 
visszatenni a fiút a tolóko-
csiba. 
Az eset után a kocsin soha 
nem csináltatta meg a fé-
nyezést. Az megmaradt 
emlékeztetınek, hogy ha 
megdobnak kıvel, talán 

azért van, hogy a 
figyelmünket felkelt-
sék, nehogy valami 
nagy bajt csináljunk. 
Jézus halk szelíd 
hangon szól a mi 
szívünkhöz és lel-
künkhöz. Néha nincs 
idınk meghallani, 

vagy túl elfoglaltak vagyunk, hogy figyeljünk 
İrá. Néha meg kell, hogy dobjanak kıvel 
ahhoz, hogy körülnézzünk, mi is folyik az 
életünk körül, kik vesznek körül minket, mi-
lyen döntéseket hozunk, mi az amit éppen 
véghez akarunk vinni, stb. 
Ez a te döntésed: figyelsz a halk szelíd 
hangra vagy megvárod míg megdobnak 
kıvel? 

Kettı perc bölcsességKettı perc bölcsességKettı perc bölcsességKettı perc bölcsesség…  
Végállomás 

   

Elmúlnak, majd felettem az évek, 
Megpihenni az Úrhoz hazatérek. 

Számadásba veszi éltem, 
Földi küldetésem akkor vége. 

  

Fenn a kapun bekopogok, 
Ha úgy ítél meg, bejuthatok. 

Nem enged be, szenvedhetek, 
Pokol tüze várja lelkem. 

  

Hátra lévı életemet, 
Gyarló világ, ne rontsad el! 
Nem akarok, vezekelni, 

Szeretnék az Úrhoz menni. 
  

Megnyittatik, majd az ajtó, 
Szívembıl én felsóhajtok. 
Azt a bőnt, mit elkövette, 

Nem volt oly nagy, megszenvedtem. 
  

Hisz nincs a Földön olyan ember, 
Ki bőnt, ne követne el. 

Bánja majd, hogy cselekedte, 
Gondolattal, szóval, tettel. 

  

Istenem! Én szépen kérlek, 
Életemben ne vétkezzem! 

Figyeljek, majd minden szóra, 
Mert hamar eljön az óra. 

  

Akkor, ott már nincs rá idı, 
Bocsánatot kérjek, kitıl? 
Megáll szíven dobogása, 

Lecsukódik szemem pillája. 
  

Visszanézem életemet, 
De azt már csak én nézhetem. 

Lezárul egy élet végleg, 
Testem, pedig nyugodni megy. 

   

             Józan Zsuzsa  

Kérés 
  

 Hányszor kértem Istenemet, 
kérésemet hallgassa meg. 

Nem pénzt kértem, gazdagságot, 
Csak igaz hitet, bátorságot. 
Életemnek minden percét, 

bőntıl mentve, élhessem én. 
Ne higgyek a gonoszságnak, 
ez hoz romlást a világnak. 

Minden rossztól óvjon majd meg, 
legyen a Földön SZERETET! 
Ne higgyek a hamisságnak, 

örüljek az igazságnak. 
Azt az idıt, mit a Földön töltünk, 
az Úr vezérelje minden léptünk. 
Életünknek minden percén, 
érezzük az Úr figyelmét. 
Az, ki eddig nem érezte, 
nem áldott az ı élete. 
Forduljon hát Isten felé, 
Megváltozik élete még. 
Életében tapasztalva, 

jut öröm, majd minden napra. 
Imádkozzon minden este, 

Nem hagyja ıt soha cserbe. 
Érzi majd, hogy Isten vele, 

másképpen lát majd a szeme. 
A hit szívében gyökeret ver, 
nem tántorítja az ördög el. 

Vidám lesz majd minden napja, 
sok bú s bánat nem nyomasztja. 

Tiszta érzés lesz ı benne, 
bíztat mást is, jobb így nekem! 

  

                 Józan Zsuzsa 

Az Istennek báránya 
 

Az hogy érettünk megszülettél pár hónapja ünnepeltük 
És már is nagy némaság vesz mostanában körül. 
A lelkünk csendje ez, mert valami rosszat sejtünk. 

Mára kialudtak a karácsonyi fények 
Az emberiség szívében nagy csendesség lett. 

Akit úgy vártunk, el kell veszíteni, hogy 
Lehet valakivel ilyen kegyetlenséget őzni? 
İ, aki mindnyájunknak példaképe volt 

Leprásokat, bénákat, betegeket gyógyított. 
Azért mert embereket hitre térített prédikált 
Ellenség lett? Legnagyobb bőne ez lett? 

Halálra ítélték, csúfolták gyalázták 
Győlölıi a keresztet vállára adták, 

Halálos kínt szenvedett mégsem tagadta meg Atyját. 
A tanítványai között volt az árulója 

Mint ártatlan Bárány ment a Golgotára. 
Annyit mondott mikor átkozták köpködték ellenségei 
Nem tuják mit cselekszenek,” bocsáss meg nékik.” 

A kereszten függve mondta,”Miért hagytál el Istenem?” 
Utolsó szava volt,”Atyám, kezedbe teszem lelkemet.” 
Testvérek! Ez ébresszen bennünk is bőnbánatot, 
Gondoljunk Jézusra akinek, vére értünk ontatott. 
Legyen bennünk alázat, ha keresztfára nézünk, 

Ne csak akkor, ha halálára emlékezünk. 
Aztán legyen vége a sok könnyhullatásnak 
Mert tudjuk, hogy Krisztusunk feltámadt. 

Értünk kiontott vére mos tisztára bennünket 
Váltságunkért szenvedett mégis İ lett gyızedelmes. 

 
Nagy Zsigmondné 
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Nagyböjt 2011. 
 

Keresztút 
 

Nagyböjtben minden pénteken, a szentmiséket 
követıen Keresztutat  

tartunk. 
 

 Április 22. Nagypéntek 
Ne felejtsük el, hogy szigorú böjti napot kell tarta-
nunk. Napi háromszor lehet étkezni, egyszer le-
het jól lakni és húst nem szabad fogyasztani! Ér-
vényes minden felnıtt keresztényre 18 és 60 év 
között, kivéve betegség és áldott állapot. 

 

Mindenkinek áldott,  
kegyelmekben gazdag nagyböjti 

szent idıt és húsvéti  
elıkészületet kívánunk! 

A szeretet összeköt  
2011. június 24-25-én Szolnokon 
lesz a VII. Váci Egyházmegyei Ta-
lálkozó. A találkozó mottója: "A 
szeretet összeköt." A találko-
zó  hivatalos emblémája elkészült.  
A logo az új szolnoki gyaloghidat 
ábrázolja sárga-kék színben, ami a 
város színe. Az új híd pedig a tiszavi-
rágot (kérészt) szimbolizálja. A mot-
tót is az új híd ihlette, hisz a híd szerepe a partok összekötése, a szeretet 
pedig összeköt a másik emberrel.  
Megosztott világunkban egyházon belül és kívül is nagyon fontos az egy-
ségre való törekvés, amit a szeretettel tudunk megvalósítani. Szeretnénk, 
ha a szolnoki egyházmegyei találkozó szolgálná az egymás közötti hídve-
rést.  
Az új híd szimbóluma egyben alkalmat adott, hogy némi átalakítással 
Jézus Urunk Szentséges Szívére is utaljon, mert ez a Szív az igazi szere-
tet forrása.  
Nagy szeretettel várjuk egyházmegyénk papjait és híveit a VII. Egyház-
megyei Találkozóra!  

 
 
 
Bizonyára sokak számára ismeretes, hogy 2007 óta minden má-
jusban megrendezésre kerül az Élı Rózsafüzér zarándoklat Buda-
pest körül (Szentkereszt újságunkban is olvashattak róla). A múlt 
esztendıben ez már megvalósult a falunk, Alsónémedi körül is. Az 
idıpontot tekintve ismét május hónapra esik, hiszen ez Szőz Mária 
hónapja. Annak, aki nem tudja, hogy mirıl szól ez a rendezvény 
pár szóval szeretnénk bemutatni. A gyülekezı reggel 9 órakor lesz 
a Közösségi házban Ez persze nem csak egy sima séta a faluban, 
a falu körül, hanem közben rózsafüzért imádkozunk, énekelünk, 
elmélkedünk. Az útvonalon több pihenı is lesz, ahol lehetıség van 
egy kis felfrissülésre, megpihenésre. Az öregek, betegek, gyerekek 
megtehetik, hogy csak egy szakaszt járnak be velünk és így csatla-
koznak a rendezvényhez. Persze tekintettel arra, hogy nem nagy a 
mi falunk (körbekerülve   kb. 10 km) szeretnénk, ha minél többen 
végigjönnének velünk. A napot terveink szerint egy 4 órakor kezdı-
dı szentmise zárja. A napi imáinkat és a záró szentmisét termé-
szetesen kis falunkért, annak minden lakójáért, a falu egységének 
összekovácsolásáért, a falu jövıjéért, testi-lelki megtisztulásáért, a 
jövı nemzedékéért ajánljuk fel. 

Mindenkit nagy szeretettel hívunk! Nem hívıket, református 
testvéreinket is örömmel fogadjuk sorainkban. 

A térképet és az útvonalat a következı havi újságban 
 tesszük közzé. 

A „Csodavilág” foglalkozás keretén belül márciusban különbözı 
technikai megoldásokkal húsvéti tojásokat készítettek a gyerekek. 
 
„A húsvéti tojás általában díszített tyúktojás vagy csokoládétojás, 
melyet a keresztény gyökerő kultúrákban húsvétkor szokás ajándé-
kozni. A tojásdíszítés szokása egészen az ókorig nyúlik vissza, de a 
hagyomány a kereszténység elterjedése után is megmaradt. A ke-

resztény értelmezés szerint a 
tojás a sírjából feltáma-
dó Krisztust jelképezi.”  (www. 
wikipedia.org) 
Sok kisgyerek vett részt a fog-
lalkozáson, s boldogan vitték 
haza az elkészült húsvéti tojá-
sokat. Köszönet  a szervezık-
nek! 

Benkó Péter 
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Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

    1 
17 óra 
Ifi-hittan 

2 Lelki nap gyer-
mekeknek  
Márió atyával 
17 óra Bérmálási  
elıkészítı 

3 
19 óra 
Jézus Szíve 
család imája 

4 5 6 7 
 

8 
17 óra 
Ifi-hittan 

9 17 óra 
Bérmálási  
Elıkészítı 
 

18 óra Cursillo 

10 

11 
 

12 13 14 
9.30 óra 
Baba-  
Mama klub 

15 
17 óra 
Ifi-hittan 

16 10-15 óra 
Húsvéti kézmőves 
nap gyermekeknek 
 

17 óra Bérmálási  
elıkészület 

17 
Virágvasár-
nap 

18 
 

19 20 
18 óra 
Cursillo 
kiscsoport 

21 
Nagy-
csütörtök 

22 
Nagypéntek 

23 
Nagyszombat 

24  
Húsvét 

25 
Húsvét 

26 27 
 

28 
9.30 óra 
Baba-  
Mama klub 

29 
17 óra 
Ifi-hittan 

30 
17 óra Bérmá-
lási elıkészítı 

 

 

Jézus Szíve Családja 
 

A Jézus Szíve Családja 
az elkövetkezı közös 
imaóráját ápr. 3-án tartja 
az esti szentmise után a 
közösségi házban. 
Ezen a szent imaórán 
megemlékezünk arról, hogy a kálvárián az égnél is szebb ajándékot 
bízott ránk Jézus, megváltásának forrását, az İ imádandó Szent Szí-
vét. Forduljunk hát hozzá bizalommal ebben a húsvéti kegyelmi idıben! 
Ajánljuk fel az İ szenvedésének fájdalmában elmélyülve azok fájdal-
mait, akiknek Japánban a földrengés sújtotta településeken súlyos tes-
ti-lelki és szellemi megrázkódtatásukban még imádkozni sincsen ere-
jük. Kérjük Jézust, irgalmas szeretetének áradásával vigasztalja meg 
az árvákat, özvegyeket, betegeket! Kérjük Jézust, irgalmas szereteté-
nek áradásával vigasztalja meg az árvákat, özvegyeket, betegeket! 
Ölelje magához minden gyermekét a világon és tanítsa meg ıket a 

lélek erejével arra, hogy nincsen értelmetlen szenvedés. 
Isten a szenvedéseinken keresztül még nagyobb erıvel /
szeretet erejével/ tudja magához ölelni az İ gyermekeit. 
Legyen az İ nagy fájdalmuk Jézus irgalmának és ke-
gyelmi áradásának olyan eszköze, amellyel még a leg-
megátalkodottabb emberi szívet is magához vonzza, és 
nem hagyja elveszni a pokoli sötétségbe! 

Szlovicsák Balázsné 

Szent Imre közösségi ház tervezett programjai                 2011 április 

Ápr. 3 – 12 
Özv. Bálint Lajosné 

Özv. Gyırvári Istvánné 
Özv. Surányi Ferencné 

Ifj. Tóth Jánosné 

Ápr. 7 – 15 
Lovas Imre 

Horváthné Nagy Ilona 
Debreceni Lászlóné 

İzv. Gyırvári Dezsıné 

Ápr. 16 – 24 Tóth Rita 
Szlovicsák Krisztina 
Id. Nagy Istvánné 
Bircsák Istvánné 
Renczes Csabáné 

Ápr. 25 – Máj. 3 
Geigerné Moldvai Magdolna 

Mészáros Jánosné 
Id. Gyırvári Ferencné 

Lovas Zoltánné  

Áprilisban a Jézus Szíve Családjában a  kilencedet mondják: 

Túrmezei Erzsébet: Láttam, Uram! 
 

Láttam, Uram! 
Egyik béna volt, a másik aszott, sárga… 

Vagy nem volt lába… 
De a te fényed hullt a betegágyra! 

Hitükkel elrejtıztek nálad, 
És úgy hordozták mázsás terhüket 
A Te erıddel, mint szalmaszálat. 

És láttam szalmaszál alatt roskadozókat. 
Mert mázsás teher könnyő, mint a kis szalmaszál veled. 

De nélküled a kis szalmaszál is mázsás súly lehet. 
Új évbe indulok, és nem tudom, mi vár… 
Csak azt tudom: utam már kijelölted. 
Mint bízó gyermek, járhatok Elıtted. 

Te mérsz ki bút örömet, munkát, terhet, 
S irgalmad mindegyikbe áldást rejtett. 
Csak egyet adj: hogy cél iránt haladjak, 
Hogy szalmaszálak alatt ne roskadjak! 

És ha szereteted mázsás teherrel tenné próbára  
ezt a gyenge vállat, 

Segíts úgy vinni mázsás terhemet a Te erıddel,  
mint szalmaszálat! 
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SZENT KERESZT 
Az  

Alsónémedi Római Katolikus Egyházközség  
kiadványa 

Megjelenik havonta. 
Szerkesztık: Dr. Tóth Éva, Benkó Péter 
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. 

A Szent Kereszt újság  
szerkesztıségének e-mail címe:  

szentkereszt2351@gmail.com 
Erre a címre várjuk írásaikat,  
észrevételeiket, kérdéseiket.  

Kedves Testvérek! 
Az elmúlt évekhez hasonlóan az állampolgárok idén is 
rendelkezhetnek személyi jövedelemadójuk kétszer egy 
százalékáról, legkésıbb május 20-ig. Ennek felajánlása a 
rendelkezıknek nem kerül külön pénzbe, a fel nem aján-
lott összeg azonban az államkasszában marad. Ezért fel-
hívjuk minden jó szándékú ember figyelmét az Egyház 

számára felajánlható egy százalékra. 
A rendelkezések száma Egyházunk tevékenységének 

egyfajta „értékmérıje” is a társadalom szemében. Kérjük, 
támogassák 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 katolikus bál 2011-ben az elsı eleme volt az új kántor-
ház megépítése céljából szervezett győjtésünknek. 

Erre a célra készített támogató jegyek megvásárolhatók a 
misék alkalmával a sekrestyében, valamint az alapítvány 
tagjainál. Még egyszer kérjük és elıre is köszönjük támo-

gató hozzáállásukat, adományaikat, imáikat! 

 

ÜNNEPI SZERTARTÁSREND: 

 
Április 21. Nagycsütörtök: 18.00 h 
 
Április 22. Nagypéntek:   18.00 h 
 
Pénteken 8.00 órától nyitva lesz a templom, lehetıség van 

Szentsír-látogatásra. 
 

Április 23. Nagyszombat: 19.00 h 
 

Szombaton szintén 8.00 órától lesz nyitva a templom. 
 
Április 24.  Húsvétvasárnap: 8.00 h és 
     10.00 h 
 
Április 25. Húsvéthétfı:  9.00 h 


