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Az Úr Jézus nagy feladattal bízta meg tanítványait, akikkel kap-
csolatban  mondta a szeretett Tanítvány, János apostol: „közel 
volt már a Húsvét ünnepe. Jézus tudta, hogy eljött az óra,a mikor 
a világból vissza kell térnie az Atyához. Ekkor adta övéinek, akiket 
szeretett és a világban hagyott, szeretetének legnagyobb jelét.” – 
Ezután következett a lábmosás. – Búcsúzásul azoknak, akiket 
szeretett és az utolsó vacsorán megmosta a lábukat, azt mondta: 
„tanúim lesztek … amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is 
titeket … menjetek el az egész világra és 
hirdessétek az evangéliumot minden te-
remtménynek! Aki hisz és megkeresztel-
kedik, az üdvözül!” – Szent Máté szöve-
gében pedig kifejezetten mondja: „…
tegyetek tanítványommá minden népet, 
kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú 
és a Szentlélek nevében és tanítsátok 
őket mindannak megtartására, amit pa-
rancsoltam nektek!” – Amit mondott, nem-
csak az apostoloknak szólt, nemcsak 
Azok közvetlen utódainak, hiszen azt is 
mondta a jóságos Jézus: „Íme én veletek 
vagyok minden nap a világ végéig!” – 
Jézus, az Isten-Ember, Aki egylényegű az 
Atyával és a Szentlélekkel, Aki mindentu-
dó, mindenható, bölcs… nem mondta 
volna mindezt, ha nem akarta volna az  
Apostoloknak adott megbízatást a világ 
végéig érvényesnek tekinteni. ( Különle-
ges dolog az, hogy a papi élet lényegéről, 
annak isteni eredetéről, megbízatásairól, 
mint plébános beszélhetek, de teszem ezt 
azzal a meghatódottsággal, hogy máso-
kat közelebb  segíthessek az igaz Forrás-
hoz, annak megismeréséhez, és az Iránta méltó köszönethez és 
hálához. 
Az apostolok tudták, érezték megbízatásuk „időtlenségét” amikor 
nemcsak ők hirdették az evangéliumot, hanem utódokat is jelöltek 
ki, hogy Jézus kívánsága terjedjen. Természetes, hogy az utódok 
után is kellett és a mai napig is kell, hogy újabb utódok következ-
zenek – ugyanazzal a jézusi megbízatással, mint a Mester 
mennybemenetelekor. – Ma is vannak, akik az isteni megbízás 
alapján munkálkodnak, mert „Szent Péter és az apostolok halandó 
emberek voltak, a papság azonban örök. Tovább kellett hát 
adniok hatalmukat ( megbízatásukat) másoknak. – Utódaik ismét 
újabb papokat szenteltek és így tovább egészen a mai napig. 
Papjaink tehát egyenes  ágon magától Istentől származ-
nak.” ( Katolikus Kalendárium/1948. – Vasvári Elemér ) 
Hittani ismereteink által és a   gondviselésszerű  ünnepség-
sorozat nagycsütörtöki eseményei által könnyen megérthetjük, 
hogy „a pap – ( a papság ) Istentől származik.” 

A papok, az utódok utódai feladatokat kapnak, „ a te javadra, a te 
vígaszodra, a te üdvösségedért küldte Isten… aki a papi rend 
szentsége által isteni hatalmat kapott, hogy közvetítő legyen Isten  
és az emberek között, híd ég és föld között, Jézus Krisztus meg-
váltói művének a folytatója … nem alkalmazott, mint bankhivatal-
nok, vagy a tisztviselő, nincs  úgynevezett kenyérkereső mester-
sége vagy foglalkozása, mint az iparosnak, munkásnak vagy ke-
reskedőnek, nem az a célja, hogy karriert csináljon … olyan a 

pap, mint az óriás, aki lábával a földön áll, 
mivel ember, feje azonban az égbe nyúlik, 
mivel isteni hatalom ( megbízatás, feladat 
részese lett.”( Vasvári Elemér ) 
A pap, az utódok utóda teljes mértékben 
ember, de nagy felelősséget és megbízást 
kapott a Megváltótól, Aki szenvedésével, 
halálával és feltámadásával igazolta, hogy 
amit tanít, amit tesz, amiről intézkedik 
(rendelkezik) , jogosan teszi. – Megbízásá-
ból működik a mindenkori papság, akiknek 
a feje Az, Aki az örök Főpap, Aki fedhetet-
len és minden papi cselekmények a forrá-
sa. Amikor tehát az utódok utóda  tesz 
valamit, végső soron a Megbízó cselekszik 
– a papi tevékenységben Jézus, a Megvál-
tó „kíséri el életedet a bölcsőtől a sírig!” A 
pap tevékenysége által részesít az Üdvözí-
tő a szent tanításban, a szentségekben, a 
szentelményekben és mindenben, ami a 
szebb, az igazán emberhez méltó élethez 
szükséges. – A pap szent feladata az, 
hogy hűségesen közvetítse Megbízója 
akaratát, Aki azért szenvedett és halt meg 
és azért támadt fel, hogy „mindenkinek 

élete legyen és teljes legyen, hogy senki el ne vesszen… „ hogy 
általa szabad útunk legyen a teljesség, a tökéletesség felé. A pap 
az a valaki, aki nemcsak az Örök Főpap tevékenységében része-
sedik, hanem  osztoznia kell sorsában is. Az Úr Jézus ezt nem-
csak azáltal fejezte ki, hogy követőinek keresztet, kereszthordo-
zást ígért, hanem azáltal is, hogy kimondta: „aki titeket hallgat, 
Engem hallgat, aki titeket megvet, Engem vet meg!” – Tudnod 
kell, hogy minden pap Isten ajándéka számodra, minden pap által 
Isten akar segíteni, hogy Benned kedve teljék Neki, aki azért te-
remtett, azért adta Szent Fiát áldozatul, azért küldte a Szentlelket, 
azért rendelte a papságot, hogy mindig érezd, Ő veled van; nem-
csak elvárja, hogy buzgó legyél és egyre buzgóbb, hogy a jót elv-
ből tegyed, hanem hatékonyan is segíteni akar mindezek megva-
lósításában. – Igyekezzél minél inkább megismerni azt az isteni 
jóságot, ami által sok-sok kegyelemben, lelki gazdagodásban le-
het részed az utódok utódai segítségével! - 

Pekker Imre plébános 

Az Utódok utódai 



 SZENT KERESZT — 2015. ÁPRILIS  2 

 

Nagyböjt II. Vasárnapja – Március 01. - A 26. Zsoltárban – a bevezető 
imádságban imádkozzuk: „a Te arcodat keresem, Uram!” – Ebben a fohász-
ban a Zsoltáros kifejezi és mi is csatlakozunk Hozzá, hogy nem egy látomást 
keres, hanem azt, hogyan lehet az Isten tetszését megközelíteni, megtalálni, 
teljesíteni. Az Olvasmányban jó példát is látunk Ábrahám történetében, aki 
egyetlen fiát is hajlandó lenne feláldozni Istennek, csakhogy teljesítse kíván-
ságát. – Neki „ Isten akarata volt a döntő” – még akkor is, amikor nagy áldo-
zatot jelentett volna. Fontos ez a gondolkodásmód, különösen, ha arra gon-
dolunk, hogy „sokak szemében csak a pénz, a kereset számít!” Ezek ugyanis 
és sok ezekhez hasonló eltérítik az embert a helyes gondolkozástól, a helyes 
döntésektől. Érdemes nagyon komolyan arra gondolni, hogy nem csak ilyen 
dolgok jelenthetnek akadályt Isten és ember kapcsolatában, hanem például a 
helytelen időbeosztás, aminek olyan következménye lehet, hogy nem jut idő 
Istenre, lelki dolgokra, mert … Adott esetben lehet, hogy látjuk, mit kell tenni, 
de nincs hozzá kellő határozottság, hogy meg is valósítsuk. Lelki erő kell, 
hogy ki tudjuk mondani, de úgy is gondoljuk, sőt szívünkben úgy is érezzük: 
„ha Isten velünk, ki ellenünk!” – Bizony az élet dolgai sokkal inkább azt iga-
zolják, hogy jobban bízunk a magunk bölcsességében, mulandó dolgok se-
gítségében, mint abban, hogy az egyedüli helyes megoldás Istenben van, 
Nem az a baj, hogy keres az ember jó és célravezető megoldásokat, a baj 
akkor kezdődik, amikor ezeket az Isten nélkül, az Ő szándékát nem keresve 
alkalmazzuk. – Adott esetben nem az a baj, ha kutatjuk az anyag titkát és 
felfedezzük az atom-energiát, hanem az, hogy ha az elért eredményt rosszra 
használjuk; a mindennapi életben a munkával sem az a baj, ha dolgozik az 
ember, hiszen az Isten feladatokat adott, hanem az a baj, ha a munka haj-
szolásában ki is merül az élet, odáig vezet, hogy a munka elfoglalja az élet-
ben az Istent méltán megillető helyet … Lelki erő kell ahhoz, hogy ki tudjuk 
mondani, „Mester, olyan jó nekünk itt lennünk!” – hogy érezze, megérezze az 
ember, hogy az egyedüli jó az Istennel való komoly kapcsolat – gondolatban, 
szóban, cselekedetekben! – Könnyen lehet, hogy az Istennel való kapcsolat 
nem csak dicsőséget, szépet, meghatót jelent, hanem áldozatot is kíván. 
Ilyenkor is kell a lelki erő, hogy ne forduljunk vissza; tudván azt, hogy min-
dennek ára van – más egyebekben is: ára van az olimpiai győzelemnek, ára 
van a hírnévnek, ára van a tudományos eredményeknek, ára van a szórako-
zásnak … és ezeket az árakat, „áldozatokat” milyen sokszor gondolkodás 
nélkül vállaljuk, teljesítjük. Itt az ideje, hogy gondoljunk Márton Áron püspök 
atya szavaira: „vetkőzzük le a régi embert, a gyáva, képmutató keresztényt, 
elmélkedjük át az igazságosság jelentését…!”- őszinte szívvel forduljunk 
Istenünk felé, Aki gyengeségeinkbe a Maga erejét akarja önteni, hogy általa 
megerősödjünk; ezért a felkínált ajándékait fogadjuk szívesen! Ő legyen 
életünkben a minden; szemléljük dicsőségét, hallgassunk szeretett Fiára, 
Akit Segítségül adott az egész világ, a mi javunkra is! 

Nagyböjt 3. Vasárnapja – Március 08. - A végtelen Isten emberszerető 
jóságáról sokszorosan meggyőződhettünk már, hiszen naponta tudato-
síthatjuk magunkban, hogy az embert a „teremtés koronájának” alkotta, - 
a saját képére és hasonlatosságára teremtette – és most a nagyböjtben 
azt a mindennapos igazságot élhetjük meg, hogy hibáink, bűneink, rossz 
szokásaink ellenére is igaz, amit Izajás próféta által mondott ki: „az Úr 
arra vár, hogy irgalmazzon nektek!” - Jóságát és irántunk való feltétel 
nélküli szeretetét mutatja a nagy igazság: „Istenünk, Atyánk a templom-
ban vár bennünket; táplál, megbocsát…!” – Bőkezűen gondoskodik ró-
lunk, emberekről testi és lelki dolgokban egyaránt. A mindennapi életben 
ezt az emberi közreműködés hiányosságai miatt nem mindig érezzük 
így, pedig a csodálatos világ, amit Istenünk teremtett nekünk és átadta, 
hogy gondozzuk, és őrizzük, mint kezének remekművét, bizonyítja gond-
viselő jóságát. – Nem az Ő hibája, hogy ez a világ inkább a siralom völ-
gye, mint annak az örömnek a forrása, hogy rácsodálkozhatunk az isteni 
remekműre, ahol minden értünk van. – A külső „hiányosságok” a legna-
gyobbrészt a belsőkből fakadnak. A bennső, lelki dolgokban pedig a mi 
Istenünk még a testi dolgoknál is bőkezűbben ajándékoz nekünk, amikor 
lelki kincseiben részesíti az embert. A szent keresztségben megajándé-
koz mindenkit a keresztény méltósággal, lelkünket a Szentlélek templo-
mává teszi, és ha elveszítjük a szent keresztségben nekünk ajándéko-
zott isteni életét, a „megroppant nádat nem töri össze, a füstölgő mécs-
belet nem oltja ki…”, nem ítél el, „nem akarja a bűnös halálát, hanem, 
hogy megtisztuljon, megtérjen és éljen…” – éljen szebb, tökéletesebb, 
emberhez méltó életet, amiben Neki kedve telik. Ezért, ha kell, megbo-
csát, irgalmas és nekünk is mondja, mint valamikor prófétája által a vá-
lasztott népnek mondta, tiszta vizet hintek rátok, és megtisztítlak minden 
gonoszságtól; új lelket adok belétek!” – Ennek elősegítése érdekében 
elfogadja tőlünk a testi böjtölést, a buzgó imádságot, az irgalmas szere-
tet gyakorlását, az őszinte bűnbánatot… Mindezek nem mindig termé-
szetesek az ember számára, gyakran a magunkban hordozott, megseb-
zett emberi természet „ellenkezése” miatt még, ha feltámad is bennünk a 
jó szándék, a megvalósításhoz hiányzik a kellő hozzáállás. – Ebben is 
segíteni akar, amikor parancsaival „kijelöli” életútunk helyes irányát. – Be 
kell ismernünk: „tökéletes az Úr törvénye, megújítja a lelket!” – Ehhez a 
megújuláshoz nagy gonddal „járuljunk hozzá”, hogy lelkünk temploma 
szép és gondozott legyen! – Nem engedhetjük meg magunknak, hogy 
annak bárki és bármi kárára legyen. Nekünk is határozott módon ki kell 
tisztítani lelkünkből mindent, ami „idegen” tőle!, mint az Úr Jézus is meg-
tisztította a jeruzsálemi templomot. – Ebben a templomban nyerjünk 
biztatást Isten parancsainak hűséges megtartására, és arra, hogy min-
den kísértésnek tudatosan ellen tudjunk állni, ami ezt megszentségtele-
níthetné! 

Nagyböjt 4. Vasárnapja – Március 15. - Izajás próféta szavaiban az 
örömre hívja fel a figyelmet Istenünk, amikor azt mondja:”szívből örülje-
tek, akik azelőtt szomorkodtatok!” – A lelkileg érzékeny ember ráérez az 
igazi valóságra, amikor bűnei, hibái, rossz szokásai miatt szomorúságot 
érez, mert Szent Pál tanítása szerint ez egyenlő a lelki halállal, erről 
beszél a mai Szentleckében, amikor azt mondja, hogy a végtelenül irgal-
mas Isten „Krisztussal életre keltett minket, bűneink miatt halottakat.” – 
Az öröm forrása pontosan ez a tény, hogy a lelki halálból életre kelhe-
tünk, mert amint ismét Szent Pál mondja: „A végtelenül irgalmas Isten 
azzal mutatta meg nagy szeretetét irántunk, hogy Krisztussal életre kel-
tett minket…” – Isten végtelen szeretetéről beszél az Apostol, ami nem 
hasonlítható semmihez a földön, mert amit mi szereteten értünk, az egé-
szen más. Gondoljuk csak el, milyen alkalmakra értjük a szeretet fogal-
mát! – Szeretjük az ételt, ami valójában akár ínyencségnek is mondható, 
szeretjük a sikereket, ami akár karrierizmusnak is mondható, szeretjük a 
szórakozást, ami akár élvezetnek is mondható, szeretjük az anyagi java-
kat, ami akár birtoklási vágynak is mondható, szeretjük, ha nekünk van 
mindenképpen igazunk, ami adott esetben önteltségnek is mondható… a 
költők is rajonganak a múzsáikért, az igazi szakemberek is „rajongásig 
szeretik” szakmájukat, a szülők szeretik gyermekeiket, a házastársak 
egymást, a jó adottságúak a rendet és tisztaságot, de ez csak halvány 
visszfénye annak a szeretetnek, ami az igazi, ami csak az Istenben van 
meg és csak Belőle árad ránk, emberekre. Ennek a lényegét az Úr Jézus 
Krisztus mondta el az éj folyamán Hozzá jövő öreg Nikodémusnak: „úgy 
szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki Benne 
hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen!” – Lényeges gondolat itt 
az örök élet, mert bármilyen „tökéletes” legyen is, amit mi szeretetnek 
mondunk, valójában nem az, mert természeténél fogva csak egy időre 
szól; arról már nem is beszélve, hogy nem egyszer szak nagyon szűkre 
szabottan értelmezzük – nem mindenki szereti az ételt, a szórakozást… 
jól megférnek egymás mellett a szeretett dolgok és mindazok, amik ettől 
eltérnek, amit miközben egyik részben szeretünk, másrészt mennyi min-
dent megítélünk, sőt, ha nekünk nincs rá módunk „odavágni”, lega-
lább„Isten kezébe szívesen adnánk ostort, hogy verjen végig a világon 
és büntesse meg a gonoszokat. – Isten azonban nem azért küldte Fiát a 
világba, hogy elítélje azt, hanem, hogy üdvözítse.”- Őnála és Őbenne 
van az igazi megoldás. Mennyi mindenre talált már a tudományos világ 
megoldást, gyógyszert, de mindmáig nem létezik olyan szer, ami meg 
tudná azt oldani, amit az igazi szeretet meg tud oldani. Mert az igazi 
szeretet soha nem a maga javát keresi, és nem mérlegel, a kár áldozatra 
is kész, mint az Úr Jézus a megváltásban. – Ebben az igazi, az isteni 
szeretetben akarjunk megújulni a bűnbánat és a jócselekedetek által. 

Nagyböjt 5. Vasárnapja – Március 22. - A végtelen Isten utánozhatatlan 
emberszeretetét láthatjuk a mai szentmise szent szövegeiben, ugyanakkor 
arra is biztatást kapunk, hogy erre a szeretetre hogyan kell méltóképpen 
válaszolni és ezzel az igazán emberhez méltó dolgokra hangolódhatunk. 
Amikor a bevezető ének szavait olvassuk a 42. Zsoltárból, annak a prófétá-
nak Istenre-csodálkozását érezzük, aki így beszél: „…Isten … Te vagy az én 
megmentő Istenem!”- A Próféta akkor még csak lélekben láthatta azt az 
örvendetes valóságot, hogy a végtelenül szent és tökéletes Isten mennyire 
szereti a világot és abban a mindenkori embert; ő még csak sejthette min-
dazt, ami az Új-szövetségben valósult meg, amikor Isten Egyszülött Fia a 
világba lépett, „és halálra adta Önmagát.” – Amikor arról beszél prófétája 
által az Isten, hogy „ új szövetséget kötök…” – „bensejükbe adom törvénye-
met, és szívükbe írom; Istenük leszek,ők meg az én népem lesznek … meg-
bocsátom gonoszságaikat, és vétkeikre nem emlékezem többé!” – Az Új-
szövetségben megvalósult mindaz, amiről a „ régiek” csak vágyakozva be-
széltek, az Úr Jézus Krisztus „engedelmes volt egészen a kereszthalálig, és 
üdvösséget szerzett azoknak, akik engedelmeskednek Neki.” – Ő vállalta 
mindazt, ami hasonló a földbekerült búzamaghoz, ami ott elhal, de ez egyút-
tal azt is jelenti, hogy „sokszoros termést hoz.” – Az Evangéliumban láthatjuk, 
hogy az isteni dolgokra milyen nehezen „hangolódik” az ember. – Amikor 
hang hallatszik az égből, ami válasz a Mester kérésére, egyesek azt gondol-
ják, hogy mennydörgött, mások azt hiszik, hogy a földöntúli lény, egy angyal 
szólt; az Úr jézusnak meg kell magyarázni, hogy mit jelent ez a szózat: utal 
arra, hogy mindez az emberért van, hogy részesedhessen abban a dicsőség-
ben, amit Ő szerez meg a világ számára, az ember számára kereszthalálá-
val. 
El kell jutnunk odáig, hogy mindez hatással, jó hatással legyen a mindennap-
okban mindnyájunkra! – mert sajnos valóság az, hogy Neki élni és tetszésére 
élni nehezen tudunk. Sokan vannak, (lehet, hogy vagyunk ) , akik 
„lemondani, alkalmazkodni nem tudnak, ügyesnek, gazdagnak látszanak, 
valójában azonban nagyon is szegények, sajnálatra méltóan üres az éle-
tük…” – El kell jutni odáig, hogy „haljunk meg önmagunknak, önzésünknek, 
bűneinknek, és így ajánljuk fel áldozatunkat, hogy új élet fakadjon belőle!” – 
Dávid prófétával együtt könyörögjünk jóságos Istenünkhöz: „Istenem, kérlek 
Téged, teremts bennem tiszta szívet!”, hogy bekövetkezhessen Mindszenty 
Bíboros Úr gondolatmenete, amit hősies szenvedésével hitelesített: „ a ke-
resztségi fogadalom komoly mérlegelésével határozottan, a hitvallók és vér-
tanúk szilárdságával > ellene mondunk az ördögnek, minden cselekedeté-
nek, minden csábításának<” – csak, hogy élő tagjai lehessünk Krisztusnak, 
Egyházunknak, Hazánknak. – Ez lehet az egyedüli méltó válasz arra a nagy 
isteni szeretetre, amiről nemcsak ma, hanem életünk minden napján meg kell 
emlékeznünk! 



3                                           SZENT KERESZT— 2015. ÁPRILIS 

 

„Virág-Vasárnap” – Március 29. – A napokban hallottam egy igen elgondol-
koztató mondatot a Magyar Rádió műsorában – azt nem tudtam megjegyez-
ni, kinek a véleménye, azt sem, hogy a szöveg milyen címen jelent meg 
eredetileg, de a szöveget igen, ami így hangzik: „a vadállatot megszelídí-
tem, de az emberrel nem tudok mit kezdeni!” – Vizsgálni kezdtem a mondás 
okát és nem tudtam másra gondolni, mint arra, hogy hiányzik az emberből 
valami, ami miatt „kezelhetetlen”- és ez a valami az alázatosság, aminek a 
helyébe lépett az önzés, az önteltség, a fékezhetetlenség, a kivagyiság és 
hasonlók, amik miatt „kezelhetetlenné” válik. – A mai alkalommal is éppen 
arra látunk példát az Úr Jézustól, hogy „példát adott nekünk az alázatosság-
ra, amikor ( Isten szent akaratából) emberi testet öltött és vállalta a kereszt-
halált”- Szent Pál kifejezésével pedig: „Krisztus Jézus, mint Isten, az Isten-
nel való egyenlőségét nem tartotta olyan dolognak, amelyhez feltétlenül 
ragaszkodnia kell, hanem szolgai alakot öltött, kiüresítette Önmagát, és 
hasonló lett az emberekhez. Megalázta Önmagát, és engedelmes lett a 
halálig, mégpedig a kereszthalálig!” – A szenvedés és a halál elfogadása 
bármilyen formában nagyjelentőségű lenne, de itt kereszthalálról van szó, 
amiről Székely János Püspök Atya azt mondja: „a keresztrefeszítés volt az 
egyik legborzalmasabb kivégzési mód, amit az emberiség valaha is kitalált!” 
– Mérlegelnünk kell azonban az előzményeket is, amikről Izajás próféta 
beszél: „hátamat odaadtam azoknak, akik vertek, arcomat meg azoknak, 
akik tépáztak. Nem rejtettem el arcomat azok elől, akik gyaláztak és 
leköpköstek.” – Mindezek az emberekért és az Üdvözítő esetében az embe-
rek helyett is történt, hogy Ő hajtsa végre azokat, amikre önmagunktól kép-
telenek lennénk, mert oly sok mindent „cselekedeteinkkel nem tudnánk kiér-
demelni.” - Amikor mindezekért hálát akarunk adni, komolyan kell venni, 
„hogy kínszenvedésének tanítását megértsük!” – Éreznünk kell, hogy nem 
elég ismerni az Úr Jézus szenvedés-történetét, azt is komolyan kell venni, 
ami ebben a történetben tanulság számunkra! – Látjuk, hogy mennyire lehet 
és (szoktunk is) rosszul választani, mint a tömeg, amikor Barabás 
szabadonbocsátását követelte, vagy a jóban „bizonytalankodni, mint Pilátus, 
aki engedett meggyőződése ellenére a rossz követelésnek, mint vagy rosz-
szul ítélni, mint az írástudók és farizeusok, vagy ingatag módra hol ide tar-
tozni, hol oda, mint a nép, akik „virág-vasárnap” még hozsannát kiáltottak, 
de nem sokkal utána már feszítsd meg-et. – Az Úr Jézus azért szenvedett 
és halt meg, hogy mindezektől és sok hasonló dologtól megváltson, meg-
szabadítson és a jóra való készséget természetessé tegye mindnyájunk 
számára, hogy keresztjéből fakadjon jó és tökéletes, hogy ki tudjuk „nőnni” a 
hibákat, a rossz szokásokat és sok mindent, amire az ember képes, és csak 
az ember képes. – Hálálkodjunk az Üdvözítőnek a sok áldozatáért, nemcsak 
szóval, hanem a jóban való elkötelezettségben és előrehaladásban is!  

Egyháztanács imaestje 
Március 28-án, este 6 órától zajlott az Egyháztanács imaestje. 
Keresztutat jártunk, majd ezt követően egy rövid csendes el-
mélkedést tartottunk. 

Nagycsütörtök – Április 02. - A szentmisék Eucharisztikus imájában 
(kánon) azt imádkozzuk: „ezért Fiad halálának és feltámadásának emlékét 
ünnepelve felajánljuk Neked, Istenünk az élet Kenyerét és az üdvösség 
Kelyhét…” –a mai napon különösen emlékezünk erre az eseményre, hiszen 
„nagycsütörtök” van; az utolsó vacsora emlékezete. – Emlékezünk nemcsak 
az Úr Jézus húsvéti vacsorájára, hanem arra is, hogy ekkor mosta meg a 
tanítványok lábát; ekkor rendelte az Eucharisztiát, ami áldozat is, ajándék is 
és lakoma is egyben és ekkor alapította a papság szent intézményét is. 
A húsvéti vacsorával eleget tett az Ünnepi feladatoknak, hiszen szent tör-
vény volt, hogy az Egyiptomból való kivonulás emlékére lakomával ünnepel-
ték meg a kiszabadulás nagy eseményét. 
A tanítványok lábának megmosásával az alázatosságra adott minden időkre 
szóló példát. Ennek a jelentőségét mintegy átérezte Szent Péter, amikor 
tiltakozott, hogy az ő lábát a Mester megmossa. Csak az Úr Jézus 
„magyarázatára” nyugodott meg: „megértettétek, mit tettem veletek? Ti Mes-
ternek és Úrnak hívtok engem. Jól teszitek, mert az vagyok! Ha tehát én, az 
Úr és a Mester megmostam lábatokat, nektek is mosnotok kell egymás lá-
bát!Példát adtam nektek, amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek! – Bi-
zony, bizony mondom nektek: nem nagyobb a szolga uránál, sem a küldött 
küldőjénél! Boldogok vagytok, ha megértitek ezt és így is tesztek!”(Jn. 13,12
-16.) – Más lábának a megmosása talán még most is feltétlen szolgálatot 
jelent, nem egykönnyen vállalkozik rá az ember; - ezzel a feltétlen szolgálat-
ra adott példát és megbízást a Mester. 
Amikor kezébe vette a kenyeret és a szőlőtő borával a kelyhet, és isteni 
hatalmával „átváltoztatta” azok lényegét, lehetőséget adott arra, hogy betel-
jesedjék, amit többször is hangoztatott, hogy Őáltala éljen mindenki. Sokan 
és sokáig nem értették kijelentéseit, hogy Ő az élet kenyere, hogy aki ebből 
a Kenyérből eszik, örök életet nyer általa, hogy Általa az igazi élet részese 
lesz az ember. Most vált valóra és érthetővé, hogy miről beszélt – hogyan 
lesz és lett Ő az égből alászállott élő Kenyér. 
Amikor mindez csodálatosan megtörtént, még egy mai napig, sőt a világ 
végéig érvényes ajándékot is adott, amikor azt mondta: „ezt cselekedjétek 
az Én emlékezetemre! – Tanítványai személyében utódokról gondoskodott, 
akik folytatják mindazt, amire Ő, a Mester példát adott. – Azt akarta, hogy 
onnantól kezdve mindenki részese lehessen mindannak, amiknek részesei 
lehettek az Apostolok; hogy minden ember úgy lehessen együtt a szent 
cselekményekben, mint a Tanítványok az utolsó vacsorán.  
Az ünnepélyes nagycsütörtöki, „olajszentelési” szentmisén a Püspök Atya 
így fogalmazott, „az Úr Jézus ezekben az eseményekben ránk is gondolt!” – 
Hála Neki, hogy a szenvedés nehéz percei előtt közvetlenül ennyi mindent 
ajándékozott nekünk is! – Ezekért életünk minden jótette, jószándéka, jóra 
törekvése legyen a köszönet!  

Újjáalakulásának 15. évfordulóját ünneplő férfikarunk idén 
is elénekelte Jézus szenvedéstörténetét, a Passiót virágva-
sárnap és nagypénteken. Szintén virágvasárnap, a Széche-

nyi Napok megnyitóján katonanótákat énekeltek  
Morvai János harmonika-kíséretével. 

Idén 10 éves nőikarunk nagycsütörtökön énekelt. 
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A nagyböjti lelkigyakorlat Nagyböjt 3., 4., 

és 5.vasárnapjain,  
március 8-án, 15-én és 22-én az esti 

szentmisék keretében zajlott. A lelkigya-
korlatot szeretett lelkigyakorlatos atyánk, 
Fekete András atya tartotta. Fogadják 

szeretettel emlékeztetőjét a lelkigyakorla-
tos beszédekből. 

  
HÉT SZÓ A KERESZTEN 
A cím indoklása: Krisztus első és utolsó 
szavai különösen megfontolandók. 
I./ ALKALOM: 
 ”Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem 
tudják, mit cselekszenek. (Lk 23,34.) 
 a./ Zenei vonatkozással kell kezdenem a 
mai alkalmat:  Haydn: A Megváltó hét sza-
va a keresztfán c. oratóriuma alapján. Vagy 
Liszt: Via crucis oratóriuma alapján 
b./ Szent István első vértanú diakónus sza-
vaival szinte megegyező Jézusi szó. Kará-
csony második napján van a templombú-
csúnk az Országúton. 
- A megbocsátó lelkületet magunknak is 
erősítenünk illik. 
c./ Olti Vilmos története Kerényi Lajos atya 
elbeszélése szerint. A kórházi ágyon még 
hitetlen emberrel nem találkozott. Már a 
gyónási titok megtartására is csak módjá-
val vagyunk kötelezve: „vérbírónak” szólí-

totta Kerényi Lajos 
piarista atya. Sok 
ilyen dolog történt 
annak idején. 
A diktatúrák világá-
ból a Rákosi rend-
szer idejéből a 
Mindszenty herceg-
prímás úr iskolaelle-
nes megtagadása 
ellen a Regnumos 
papok ellen 
 (Ap. csel 7,50. 
„Uram, ne ródd fel 
nekik bűnül”- el-
szenderülése előtti 
szavai alapján.) 
 „ Még ma velem 
leszel a paradi-
csomban.” 
„paradicsom”- királyi 
kert : a szó tartalmi vonatkozásai 
a jobb lator felé elhangzott szavak. 
Tartalmilag politikai színezettel is értelmez-
hető, 
 II./ ALKALOM 
 „Asszony, nézd a te fiad, János, ő a te 
anyád.” 
 Vasadi Péter: Az ember reménye c. kötet-
ben A három asszony c. részlet 139.o. 
Katolikus Mária iránti tiszteletünk alapja. E 
mondat miatt valamennyi keresztény lelki 
Édesanyja. A HOZSANNA-imakönyv és 
énekeskönyvünk legszebb gyűjteménye, 

mely az ősi magyar himnuszt 
is jelenti: „Boldogasszony 
Anyánk, régi nagy pátrónánk, 
nagy ínségben lévén, így szó-
lít meg hazánk.” 
Mária ünnepeink gazdagsága 
– köztük a Kisboldogasszony 
(Mária születése a földi életre) 
és a Nagyboldogasszony 
(aug.15: Mária mennybevéte-
le) 
 „ Istenem, Istenem, miért 
hagytál el engem.”( Mk 
25,34.) 
 A héber megfelelője: „Éloi. 
Éloi, lamma szabaktani.” 
„Istenem, Istenem, miért hagy-
tál el engem.” 

Az elhagyatottság messiási kifejeződése. 
Erre a mondatra alapozva szoktuk monda-
ni, hogy Jézus elhagyatottságát, magára 
maradottságát csak sejthetjük 
 III./ ALKALOM 
„Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet” 
Utolsó teljes mondat, a Megváltó ajkáról. 
Az utolsó két szó van még hátra értünk. 
 „Szomjúhozom!’(Jn 19,28.) 
 A messiási indulatszó, az evangélumok 
Passió-i szerint kudarccal végződik, ez 
mire enged következtetni: Jézus nem az én 
hűségemre szomjazik: megfontolandó. 
Nem az én személyes, értelmi alapokon 
nyugvó,leborulással végződő élő hitemet 
szomjazza? 
 „Beteljesedett!” (Jn 19,30.) 
 .- ez a mind a négy evangélium szerinti 
imádságos leborulást jelentheti. 
Jézus beteljesítette messiási küldetését. 
Szent János evangélista szerint eljött „az ő 
órája”, a rábízott feladatot elvégezte. 
Emberileg nézve megtörténhet a teljes 
csőd, ami az Atya megdicsőítésével egyen-
lő. 
 André Louf: Gyengeség és kegyelem c. 
könyve alapján. Az álistenek és a valódi 
Isten megkülönböztetése. 
A „felix culpa” (szerencsés bűn)- kifejezés 
értelmezése a húsvéti öröménekből, annak 
páratlanul szép kifejezése. 

„ Nagypéntek” - Április 03. - A mai szent szertartás kezdetére a liturgikus előírásban azt ol-
vassuk: „a pap és a segédkezők arcra borulnak vagy letérdelnek. Egy ideig csendben imád-
koznak…” – Leborulunk, csendben imádkozunk, ugyanakkor tekintetünket és szívünket a keresztre szegezzük Arra, 
Aki a kereszten szenvedett és meghalt, hogy a mindenkori ember élhessen és élete egyre teljesebb, tartalmasabb 
legyen a szó igazi értelmében. – Van mit látni a kereszten ezekben a percekben - bár jól tesszük, ha nem csak nagy-
pénteken tudatosítjuk magunkban ezt a szenvedést és kereszthalált és annak okait, hanem mindannyiszor, ahány-
szor jó szándékunk, jóra törekvésünk felindításához, beteljesedéséhez ez szükséges; amikor emberi gyengeségeink 
erőt akarnak venni rajtunk. Igaz, akkor is, amikor hálálkodni akarunk a sok-sok isteni jótéteményért – vagyis gyakorla-
tilag állandóan!- Ma is és mindig van igazi látnivaló a kereszten! – Látnunk kell nemcsak a Megfeszítettet, hanem 
mindazt, amiért megfeszítették. – Láthatjuk az előzményeket is, a gonosz fondorkodásokat, amikkel már elítélése és 
kereszthalála előtt kellemetlenkedtek Neki, de a „kicsikart”, igazságtalan ítéletet is. – Láthatjuk az ingatag Pilátust, aki 
tudta, hogy irigységből adták a kezére, tudta, hogy semmit sem vétett, mégis elítélte és nemcsak engedte, hogy meg-
feszítsék, hanem még meg is ostoroztatta, bár azt nem kérték tőle; láthatjuk a durva katonák „túlbuzgóságát”, aminek 
értelmében még azt is tették, amire nem kaptak parancsot ( kigúnyolás, megalázás, leköpdösés, töviskoronázás … ) 
– láthatjuk Őt, Aki „nem volt sem szép, sem ékes, hogy szívesen nézzük Őt; a külsejére nézve nem volt vonzó; meg-
vetett volt, az utolsó az emberek között, a fájdalmak férfia…”, de látnunk kell Őt, Aki a mi betegségeinket viselte és 
a mi fájdalmaink nehezedtek Rá … a mi bűneinkért szúrták át. A mi gonoszságainkért törték össze; a mi békes-
ségünkért érte utol a büntetés; az Ő sebei szereztek nekünk gyógyulást( Izajás 52, 13 -) – láthatjuk Őt, mint hibátlan áldozati Bárányt, Akinek az Úr 
„vállára rakta mindnyájunk gonoszságát. Megkínozták, s Ő alázattal elviselte … a gonosztevők közé sorolták …” – láthatjuk Őt, amint ég és föld 
között függ, amint karját kitárja, hogy átölelhesse az egész világot, amint ajkát a megbocsátás szavaira nyitja: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem 
tudják, mit cselekszenek … még ma Velem leszel a Mennyben!” – látnunk kell azonban azt is, hogy azért szenvedett és halt meg, hogy mi éljünk 
Általa és meghaljunk a bűnnek, és új életet kezdjünk! – Látnunk kell, hogy milyen nagy a bűnnek, akár a mi bűneinknek is a súlya, „milyen nagy volt a 
lelkünk ára!”… milyen nagy volt bűneink váltságdíja”, mekkora tehertől váltott meg a Megváltó, amikor vállaira vette ezt a terhet, amikor felvitte Magá-
val a keresztre bűneink adósságlevelét és ott megsemmisítette. – „Ezért őszinte bűnbánattal járuljunk Urunk keresztjéhez; fejezzük ki hálánkat, szere-
tetünket és hűségünket!” és azt, hogy ezentúl minden másképpen lesz életünkben – szebben, jobban, mint eddig volt!  
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Nagycsütörtök - az Utolsó vacsora emlékezete - Oltárfosztás 

A Szentsír és a templom díszítői. Köszönjük munkájukat! 

Virágvasárnap – Barkaszentelés 
Köszönet mindazoknak, akik barkákat ajándékoztak egyházközségünk részére! 

Nagypéntek - A rossz idő miatt a keresztút a kápolnában volt megtartva. - Kereszthódolat: templomunk Szent Kereszt 
ereklyéje előtt fejezték ki tiszteletüket a szertartáson résztvevő hívek. 
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A kántorházban folyamatosan 
haladnak a tervezett munkálatok, nyilván 

ezek már kívülről kevésbé látványos 
fejlemények. Elkészült az összes belső 

szerelvényezés (fűtés, vízvezetékek 
kiépítése), illetve az aljzatbeton, a vako-
lás. Most éppen a gletttelés zajlik. Ezt 

követi majd a hideg és melegburkolatok 
elkészítése. Köszönünk szépen minden 
eddigi és további segítséget! Isten fizes-
se meg és áldja meg az adakozókat! A 
kántorház építésének koordinálásával 
megbízott bizottság nevében Tóth Éva. 

A szív 
 
A fiú súlyos szívbeteg 
volt, az orvosok még egy utolsó műtéttel 
próbálkoztak. Az orvos lelkileg is fel 
akarta készíteni a fiút: 
- Holnap reggel – mondta a sebész – ki 
fogom nyitni a szívedet. 
- Ott fogod találni Jézust – vágott közbe 
a fiú. A sebész bosszankodva 
felnézett: 
- Fel fogom vágni a szívedet – 
folytatta, hogy lássam, mennyi 
károsodás történt. 
- De amikor felnyitod a szíve-
met, Jézust fogod ott találni – 
mondta a fiú. A sebész a szü-
lőkre tekintett, akik csendben 
ültek. 
- Miután látom, hogy mennyi károsodás 
történt, vissza fogom varrni a szívedet és 
a mellkasodat, és eltervezem, mi a kö-
vetkező lépés. 
- De ott fogod találni Jézust a szívem-
ben. A Biblia azt mondja, hogy Ő ott él.  
A sebész higgadtságot erőltetett magára 
de így is türelmetlenül szólt: 
- A szívedben sérült izmokat, gyenge 
vérellátást, és elvékonyodott érfalakat 
fogok találni. Ezután meglátom, hogy 
foglak meggyógyítani. 
- Jézust is ott fogod találni, Ő ott él – 
mondta a fiú. 
A sebész elment. Leült az irodájában, és 
magnószalagra vette a műtéttel kapcso-
latos megjegyzéseit, gondolatait, sérült 
főütőér, sérült tüdőbe vezető erek, elter-
jedt izomsorvadás. 
Nincs remény a szívátültetésre, nincs 
remény a gyógyításra, kezelésre. Terá-
pia: fájdalomcsillapítók, és ágyban kell 

feküdni. Prognózis: itt kis 
szünetet tartott; egy 
éven belüli halál. 

Kikapcsolta a magnót, de tovább be-
szélt. 
- Miért? – kérdezte hangosan. Miért tet-
ted ezt? Te juttattad őt ide! Te okoztad 
neki ezt a gyötrelmet és Te kárhoztattad 
őt korai halálra! Miért? 

Az Úr így válaszolt: 
- A fiú az Én bárányom, 
nem terveztem, hogy so-
káig a Te nyájadhoz tar-
tozzon, mert ő az én nyá-
jamnak tagja. Nálam nem 
lesz fájdalom, olyan jólét-
ben lesz része, amit te el 
sem tudsz képzelni. Szülei 
egy napon találkozni fog-

nak vele és ők is megismerik ezt a bé-
kességet. 
A sebész forró könnyeket hullajtott, de 
ingerültsége nem szűnt: 
- Te teremtetted ezt a fiút, Te teremtet-
ted ezt a szívet!!! Meg fog halni hónapo-
kon belül. Miért? 
Az Úr válaszolt: 
- A fiú az Én bárányom, vissza fog térni 
az én nyájamhoz, amint elvégezte külde-
tését. Én nem azért küldtem Őt, hogy 
elveszítsem, hanem azért, hogy egy 
másik elveszett bárányt megmentsen. 
Az orvos megértette, hogy őróla van szó, 
már potyogtak a könnyei. 
A műtét után a sebész odaült a fiú ágya 
szélére. Amikor a fiú felébredt, suttogva 
kérdezte: 
- Kinyitottad a szívemet? 
- Igen – mondta a sebész. 
- Mit találtál? – kérdezte a fiú. 
- Megtaláltam Jézust – felelte az orvos. 

Egy perc bölcsesség…  

A Csodavilág 
márciusi  

alkalmán a  
Magvető  

példázatot 
dolgozták fel. 
Magot ültet-

tek, imádkoz-
tak és játszot-

tak  
Joli nénivel a 
gyermekek, 

ezzel  
készülve a 
tavaszra, a 
Húsvétra, a 

születő  
új Életre. 

A könyvnyeremény átadása a nyerteseknek: 
Benkó Annának és Surányi Miklósnak. 

A Szent-
kereszt 

Szerkesz-
tőség 

képrejt-
vény játé-
ka lezá-

rult. 
Rendsze-
resen 2 
helyes 

megfejtés 
érkezett. ! 

Gratulálunk a nyerteseknek!  
Köszönjük, hogy velünk játszottak. 
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Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

  1 2 
NAGY-

CSÜTÖRTÖK 

3 
 

NAGYPÉNTEK 

4 
 

NAGYSZOMBAT 

5 
HÚSVÉT 
 

6 
HÚSVÉT 

7 
 

8 9 10 
18 óra  
Ifi -hittan 

11 
 
 

12 
18 óra  
Jézus Szíve  
Család imája 

13 
 

14 
9.30 óra 
Baba-Mama  
klub 

15 
 

16 17 
18 óra  
Ifi -hittan 

18 10-12 óra 

Ruhaosztás 
18 óra 
Cursillo kiscsop. 

19 

20 
18.30 óra 
Karitász 
megbeszélés 

21 
 

22 
 

23 
 

24 
18 óra  
Ifi -hittan 

25 
 

26 

 
 

27 
 

28 
9.30 óra 
Baba-Mama  
klub 

29 30 
 

   

 

Szent Imre közösségi ház tervezett programjai                                   2015.  április 

Jézus Szíve Családja 
 
Jézus Szent Szívének Családja ápr. 12-
én Irgalmasság vasárnapján 
az esti szentmise után tartja 
első vasárnapi közös imaórá-
ját. Ezt az engesztelő ima-
órát a bűnösökért ajánljuk fel 
Jézus Szent Szívének szere-
tete jeléül. Azokért, akik nem 
tudták és ma sem tudják, 
hogy mit cselekszenek. Ezzel 
a gonosz cselekedettel kivé-
gezték a világ Megváltóját, 
de Isten a mi teremtő Atyánk 
irgalmas és nem akarja a 
bűnös halálát, hanem, hogy 
megtérjen és éljen. E nagy-
böjti szent időben Őt szem-
lélve a kereszten, az Ő erőteréből táplál-
kozva a belőle kiáradó fény erejében le-
gyen erőm vinni Istentől rám szabott ke-
resztemet, hogy életem áldozattá és aján-
dékká tudjon lenni mások számára is Jé-
zusom erejével egyesülve.  
 
Az igazi lelki boldogság a kereszt tövénél 
az áldozat szelleméből fakad. Ez írtja ki 
lelkünkből a rendetlen hajlamokat. Ez 
biztosítja lelkünkben az első helyet Isten 
és a lelkek természetfölötti szeretetének, 

a szeretetnek, amellyel azután együtt jár a 
lélek békéjének a megnyugvása, de ez az 
igazi mély lelki gyönyörűség csak akkor 

válhat osztályrészünkké, ha 
érzékeink, érzelmeink, lel-
künk teljesen megtisztulnak. 
Sok küzdelem által lehet 
csak bemennünk Isten orszá-
gába. 
 
Az emberi szeretet lehet az 
egyetlen földön lévő valóság, 
amely Mennyei és Örökkéva-
ló, de csak abban a rendkí-
vüli esetben, ha a 
másik személy is 
tudja és csak ezt 
keresi és képes  
tetten érni lelki 

tárásával a legszemélyesebb 
és örökkévaló szeretet áradá-
sát és képesek megsebződni 
az Isteni szeretettől és elindul-
ni a ’ kereszt királyi útján’ a 
szentség igazi golgotai sötét-
jében mások szolgálatára. Ezt 
tanította nekem az Úr Jézus, a 
megváltó, miközben szemlé-
lem Őt a kereszten. 
 

özv. Szlovicsák Balázsné  

Áprilisban a Jézus Szíve Családjában a kilencedet mondják: 

Márc. 25 – Ápr. 2 
Mikoly Istvánné 

Özv. Kiss Ferencné 
Özv. Némedi Rezsőné 

Tamás Györgyné 
 

Ápr. 3 – 12 
Ifj. Tóth Jánosné 

Özv. Bálint Lajosné 
Özv. Surányi Ferencné 
Özv. Győrvári Istvánné 

 

Ápr. 7 – 15 
Özv. Győrvári Dezsőné 

Lovas Imre 
Debreceni Lászlóné 

Horváthné Nagy Ilona 
 

Ápr. 16 – 24 
Tóth Rita 

Szlovicsák Krisztin 
Renczes Csabáné 

Özv. Nagy Istvánné 
 

Ápr. 25 – Máj. 3 
Özv. Lovas Zoltánné 

Geigerné Moldvai  
Mariann 

Csermákné Molnár Anna 
Mészáros Jánosné 

A Magyar Katolikus Karitász  
Helyi Szervezetének hírei 

 
A karitász 10 családot tudott élelmiszer 
csomaggal segíteni a húsvéti ünnepek 
előtt.  

Következő ruha osztás és  
adomány gyűjtés  

április 18-án délelőtt 10-12 
óra között lesz a Szent Imre 

közösségi házban  
(Magyari utca felől). 

Továbbra is várjuk nagylelkű 
adományaikat, hogy segít-
hessünk a szükséget szenve-
dő családokon, magányos és 
egyedül élő embereken.  Vár-
juk az adományokat, illetve a 
rászorultakról szóló jelzéseket. 

 

Elérhetőségünk:   
06 30 394 22 29 

 karitasz.alsonemedi@gmail.com    

mailto:karitasz.alsonemedi@gmail.com
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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. 

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! 

Sír a Föld 
 

Éles elme megtervezte,  
csiholta, formálta, 

Majd nagy gonddal  
kerekre gyúrta. 

Belsejébe minden kincsét  
beletette, 

Aranyat, ezüstöt, vasat mélyen elrejtette. 
 

A felszínét változatosra varázsolta, 
Hegyekkel, völgyekkel keresztül-kasul szabdalta. 

Elrendezte mennyi föld, víz, hol a folyó, 
Merre legyen a tenger, meg a csendes tó. 

 

Ide álmodta az állatok, növények színes világát, 
Végül megalkotta az Embert; a Teremtés Koronáját. 

Feltette az égre az aranysugarú Napot, 
Az éj sötétjére lámpásként az ezüstös csillagot. 

 

Létrejött a Nagy Mű, szinte néhány nap alatt, 
Alkotója, esze, keze; - a Teremtő Isten maga. 

Elégedett volt az Ember, halászott,  
vadászott és szaporodott. 

Övéivel minden földi jót testvériesen megosztott. 
 

Így ment ez addig, amíg az Ördög belé nem bújt, 
Elhitte a balga, amit az, a fülébe súg. 

„Magadnak kaparjál, ne adj másnak semmit! 
Szorítsd ki a bőség kosarából az emberiség felit!” 

 

Meghúzták a határokat, törvényeket hoztak, 
Az emberek csoportjai köré szoros kordont fontak. 

Azóta az emberiség kisebb része  
kényelmesen henyél, 

A többség éhezik, vagy munkájából épphogy megél. 
 

A Föld kincseit kilopja, oktalanul herdálja, 
Gyilkos fegyvereit halomra gyártja. 

Szennyezi a levegőt, mérgezi a folyót, 
Tönkreteszi a Nagy Művet; - a Földgolyót. 

 

Látván ezt a Föld, rázkódik, dübörögve dohog, 
Velőtrázó sikollyal hangosan zokog. 

Szeméből záporként hullanak a könnyek, 
A folyók vize ettől medrükből kilépnek. 

 

Olykor belsejéből forró lávát lövell, 
Pusztítva mindent, ami távol, ami közel. 

Szélviharral korbácsolja a tengerek vizét, 
Hatalmas hullámait pusztítva szórja szét. 

 

Ember! – Ideje észhez kapni végre, 
Féltő gonddal vigyázni a Földre. 

A Föld termi mindennapi kenyerünk, 
Nélküle elsorvadna mulandó életünk. 

 

Földünk nem a miénk, véssük jól eszünkbe! 
Mert unokáinktól kaptuk örökbe. 

 

Alsónémedi, 2015. április 22. 
Surányi Lászlóné,ny. tanár 

Győzelmet vettél ó Feltámadott! 
 
A bibliában a győzelem jelentése a jó és 
gonosz küzdelméről szól. A mi életünk-
ben is állandó félelem uralkodik úgyne-
vezett lelki harc, hogy akarunk e tudunk 
e, az ördög kísértésének ellenállni? Ezt 
a lelki harcot akkor tudjuk legyőzni ha 
Istennel való kapcsolatunkat erősítjük, 
mégpedig az imádságainkkal. Olvassuk 
a Szentírásban, hogy Jézust hányszor 
kísértette az ördög, mennyi mindent ígért neki,de Ő jól ismerte a szándékait és 
ellenállt neki , az ő Mennyei Atyjában bízva győztes lett .Bárcsak mi is komo-
lyabban vennénk az Ő segítségül hívását az imádkozást,hisz tudjuk akik Istent 
szeretik, azoknak minden javukra szolgál .A siker amit Ő számunkra tartogat 

megváltoztatja életün-
ket. Mivel az imádsá-
gunk a fegyve-
rünk ,vegyük fel a harcot 
a kísértésekkel szem-
ben,hisz az Ő üzenete 
ez! Ne félj, és ne lan-
kadj, hisz neked győz-
nöd kell! Most amikor 
világszerte kereszthalál-
ára emlékezünk,hajtsuk 
meg fejünk előtte aki 
ellenségeit sem átkozva 
meghalt,értünk imád-
kozva! Miért félne szí-
vünk? Jézus Feltáma-
dott! Halála árán nékünk 
új életet adott. Győzel-
met vett a Feltámadott, 
Keresztyének Őt áldjá-
tok! Halleluja! 

Nagy Zsigmondné 

Pilinszky János: Harmadnapon 
 

És fölzúgnak a hamuszín egek,  
hajnalfele a ravensbrücki fák.  

És megérzik a fényt a gyökerek  
És szél támad. És fölzeng a világ.  

 

Mert megölhették hitvány zsoldosok,  
és megszünhetett dobogni szive -  
Harmadnapra legyőzte a halált.  

Et resurrexit tertia die. 

Ferenc pápa a március 13-i beje-
lentés után az irgalomnak szentelt 
jubileumi évet bulla közzétételével 
hirdeti meg hivatalosan április 11-
én, az Isteni Irgalmasság vasárnap-
jának vigíliáján a Szent Péter-
bazilikában. 
A kihirdetés rítusa magában foglal-
ja a bulla egyes részeinek felolva-
sását a vatikáni bazilika szent ka-
puja (Porta Santa) előtt. Ezt követő-
en Ferenc pápa vesperást vezet az 
Isteni Irgalmasság ünnepének vigí-
liáján. Ezzel is különös hangsúlyt 
kíván fektetni a rendkívüli szentév 
alapvető témájára: Isten irgalmas-
ságára. 
Egy jubileumi év meghirdetésének 
bullája, különösen is a rendkívüli 
szentév esetében, az időszak meg-
jelölésén túl tartalmazza a szentév 
legfontosabb eseményeinek leírá-
sát. Alapvető dokumentum, amely 
bemutatja azt a lelkületet és szándékot, amellyel a pápa meghirdeti azt az egy-
ház számára. Ezenkívül utal a szentév remélt gyümölcseire is. 
A rendkívüli szentév bullájának közzétételére kiválasztott alkalom világosan 
tükrözi a Szentatya különleges figyelmét, amelyet az irgalmasság témájának 
szentel.                                                    Forrás: Vatikáni Rádió,Magyar Kurír 


