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A tartalomból: Nagyböjti készület 
   Lourdes-i jelenések százötven éves évfordulója 
   Barabbás 
   Az Antiochia közösség  
   Az én Miatyánkom  
   Kiengesztelıdés a közösséggel  
   Olvasd el a Szentírási idézeteket és válaszolj! 
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Az emberek megváltásának 
és Isten tökéletes megdicsıü-
lésének mővét Krisztus az ı 
húsvéti titka által vitte vég-

be, amikor halálunkat  
halálával megtörte, és az 

életet föltámadásával 
újjászerzette.  

Ezért az Úr szenvedésének és 
feltámadásának húsvéti szent 

három napja az egész  
egyházi év tetıpontja..  

Ahogy a vasárnap csúcspont 
a hétköznapok fölött, úgy 

csúcspont a  
HÚSVÉT ÜNNEPE  
is az egyházi évben. 
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Szentmise szándékok március hónapban 
 

1. Az Egyházközség Híveiért 
2. +Szülık       LELKIGYAKORLAT ( 8.00) 
 ..........................................................................................    (11.00) 
  +Rapavi Mihály és+Szülei         (18.00) 
3.  +Orbán István, +Neje, +Fiuk és +Családtagok 
  +Kundra Ferenc, +Szülei, +Szécsényi szülık   LELKIGYAKORLAT (18.00) 
4.  +Édesapa és a Légrádi család +Tagjai        LELKIGYAKORLAT (18.00) 
5.  +Varga János és +Mária neje 
6.  Születésnapon - hálából 
7.  Jézus Szent Szívének tiszteletére - hálaadás 
8.  +Paulovics Károly és neje +Sörös Mária 
9.  +Paulovics István, +Felesége és gyermekeik +Klára, +István, +Károly  ( 8.00) 
  .........................................................................................    (11.00) 
  +Gróf Mihály, +Neje, és összes +Hozzátartozó       (18.00) 
10.  +Hitkó József, és +Neje  
11.  +Turai József, +Neje, és a Nyerges család +Tagjai 
12.  +Csaja Mihály, +Neje és +Kálmán fiuk 
13.  Születésnapon - hálából 
14.  +Hajósi János, +Neje, és összes +Hozzátartozó  
15.  +Szikszai József, és +József fia 
16.  Kovács Istvánné +Lırinc Kornélia       ( 8.00) 
  +Szülık, +Testvérek és + Hozzátartozók      (11.00) 
  +Wéber István és + Hozzátartozók       (18.00) 
17.  A Kundra család +Tagjai 
18.  +Kriger Gábor, +Szülei, +Testvérei 
19.  +Nagy István, +István fia és összes +Hozzátartozó 
20. Szentmise az Utolsóvacsora emlékére - Szentségimádás     (18.00) 
21.  Nagypéntek           (18.00) 
22.  Nagyszombat         +Szabó István, +Neje, +Szüleik és +Hozzátartozóik  (18.00) 
23.  Születésnapon - hálából          ( 8.00) 
  ..........................................................................................    (11.00) 
  +Baran József 15. évf.         (18.00) 
24.  +Rémi szülık, +Gyermekeik és +Unokájuk      ( 8.00) 
  +Baran János és +Szülık         (18.00) 
25.  +Szülık, +Nagyszülık  és összes +Hozzátartozó 
26.  A Rózsafüzér társulat 17.(Gróf Lászlóné) csoportjának  élı Tagjai 
27.  A Rózsafüzér társulat 17.(Gróf Lászlóné) csoportjának  +Tagjai 
28.  +Legéndi szülık, és +Gyermekeik 
29.  +Édesanya, +Édesapa, +Magdolna lányuk és +Unokájuk   
30.  +Zsiák István, +Neje, +István fiuk és +Szüleik     ( 8.00) 
 ..........................................................................................    (11.00) 
 +Legéndi szülık és +Hozzátartozók       (18.00) 
31. +Heik István, +Neje és összes +Hozzátartozó  



 
 

Mindannyiunkban Isten csodás kincsei, a meghallgatott imák-
ra adott válaszai rejlenek. Mint a vasérc vagy az arany a tár-

nák mélyén, az igazgyöngy a kagylóban a tenger fenekén, ott lapul ben-
ned, bennem a képlet, mely orvossággá válva, életet menthet, a tervrajz, 
melybıl kígyózó út lesz, hogy testvéredhez vezesse lépteid. Benned van 
a béke terv, melyet ha alázattal megfogalmazol és kimondasz hangosan, 
elhallgatnak a fegyverek, és mosoly költözik a gyermekek arcára.  
A titok, a csoda benned van! A nagyböjt szent idejében még inkább, mint 
máskor. Felszínes csapongások, üres lötyögések helyett, magadba kell 
mélyedned, hogy felfedezd a lelkedben rejlı értékeket. Merülj alá a 
csendben! (… )  
Persze a gonosz szeretné elhitetni, hogy Te értéktelen vagy, meddı föld, 
üres puszta. Azt hazudja, hogy benned nincsenek igazgyöngyök, kár is 
lemerülnöd a hullámok alá, úgysem találsz ott önmagadban semmit. Azt 
mondja: szórakozz, légy vidám, élj a mának, magadnak, neked sem ad 
senki semmit ingyen! Ne hidd el neki, hazudik: Te Isten gyermeke vagy, 
felbontatlan levél, melyre a Teremtı az ı gyermekei iránti végtelen sze-
retetét írta, fogalmazta meg csodálatosan. Általad akarja tovább teremte-
ni a világot az Isten, választ küldeni a sokakat gyötrı kérdésekre. Ne ve-
szítsd el magad, mert válasz vagy valakiknek, sokaknak! Kicsinységed 
ne aggasszon, piciny ceruzaheggyel írtak remekmőveket!  
          Böjte Csaba OFM  
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Nagyböjti gondolatok … 

Ó, Uram Jézus, Te azt parancsoltad nekem, hogy szüntelenül imádkozzam,  
add nekem kegyelmedet, hogy meg tudjam tenni, s add meg ezt azoknak 

 a lelkeknek is, akiket rám bíztál. Isteni Ige, Te magad vagy bennünk  
az örökké tartó és szüntelen imádság. Isten Báránya, Te vagy a  

világosság, amely megvilágítja lelkünk egész égboltját. Bár soha  
ne akarnánk más imádságot, csak a te imádat, más fényességet,  
csak a te fényességedet, más szeretetet, csak a te szeretetedet!  

A hozzád intézett imádságban, Istenem, egy a szemlélés és  
a szeretet. Engedd, hogy olyan tökéletesen és  
olyan bensıségesen tudjak hozzád imádkozni,  

hogy elfeledkezzem önmagamról, és  
ne tudjam, hogy imádkozom,  
mert csupán Te vagy bennem! 
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 NAGYBÖJTI KÉSZÜLET  

Március 2.  
Nagyböjt 

4. Vasárnap 

 
Lelkigyakor-

lat! 

1Sám 16,1b.   
6-7.10-13a.; 

Ef 5,8-14; 

Jn 9,1-41. 

Isten szereti ezt a világot, hiszen ı teremtette. De 
szeret minket is, hiszen az ı képmását hordozzuk 
magunkon. Bár mi gyakran próbára tesszük tü-
relmét, mert háládatlanul szembefordulunk vele: 
bőneinkkel megbántjuk ıt. Isten azonban bőne-
inkben sem hagyott magunkra: szeretetében el-
küldte Egyszülött Fiát a mi megváltásunkra. 

Családtag-
jaimra  

jobban fi-
gyelek. 

Március 9. 

Nagyböjt 

5. Vasárnap 

Ez 37,12-14; 

Róm, 8, 8-
11; 

Jn 11,1-45. 

Bőnösség kiengesztelést sürget, törvényszegés 
büntetést. Ez érthetı. De vajon a büntetés igazán 
engesztelés is, amivel minden helyreáll? És ki 
szabja meg a büntetés mértékét? Nehéz e kérdé-
sekrıl tárgyilagosan szólni. ,,Gyökerét kell kiir-
tani'' – ilyesmit hallunk fıleg 
az ,,igazságszeretıktıl''. De hogy érjük el a gyö-
kerét? – Jézusnak szemére hányták, hogy bőnö-
sökkel tart. Az İ viselkedése nem árt-e a társa-
dalomnak? Jézus a gonosznak a gyökerébe akart 
vágni -- a gonosznak, nem az embernek. Mert az 
embert szerette! És még egyre szereti... 

Észreve-
szem, ha a 

másik 
szenved,  

befogadom 
ıt,  

érte élek. 

Március 16. 

Virágvasár-
nap 

Iz 50, 4-7; 

Fil 2,6-11; 

Mt 26,17-
27,66. 

Jézus Krisztus bevonult Jeruzsálembe, miközben 
a tömeg ujjongott és hódolt elıtte. De Jézus Jeru-
zsálembe szenvedni ment, egész ide vezetı útja 
az Atya akaratának megtételében telt értünk. 
Minden szenvedésben tudnunk kell, hogy velünk 
van Jézus, gondoljunk erre gyakran. 

A legap-
róbb dol-
got is úgy 
teszem,  

hogy Jézus 
örüljön. 

Március 17. 

Nagyhétfı 

  

Iz 42,1-7; 

Jn 12,1-11. 

„Hagyjátok, temetésemre teszi” – mondja Jézus. 
Vajon mennyire tekintünk egy-egy olyan ember-
re szívesen, aki az Úrért áldoz idıt, pénzt, szere-
tet, lemondást, odafigyelést. Mennyire keressük 
az Úrra áldozás lehetıségeit? 

Kibékülök 
valakivel, 
akivel fe-
szültség 

van közöt-
tünk. 

Március 18. 

Nagykedd 
  

Iz 49,1-6; 

Jn 13,21-
33.36-38. 

Hogyan követem Jézust? Szavakkal: szeretlek,  
veled vagyok, sosem hagylak el? Vagy tényleges  
tetteimmel: kitartok az imában, a szeretetben, 
egy jó szóban, az ígéreteimben? 

Maradj velünk Urunk, hogy tetteinkkel követhes-
sünk Téged! 

Mindig 
csak a mel-
lettem lévı 
emberekre 
kell figyel-
nem, nem 
magamra. 
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Március 

19. 

Nagyszer-
da 

  

Iz 50,4-9a; 

Mt 26,14-
25. 

Júdás eladja Mesterét 30 ezüstért; Jézus felad-
ja önmagát, mint húsvéti Bárány Júdásért és 
mindannyiunkért. 

Mondjuk hálát Neki, és keressük az alkalmat, 
ahol pic iben a másikért adhatjuk magunkat! 

  

Önzetlenül, tisz-
ta szeretettel 

meglepetést ké-
szítek  

a családomnak. 

Március 
20. 

Nagycsü-
törtök  

Kiv 12,1-
8.11-14; 

1Kor 11,23-
26; 

Jn 13,1-15. 

Nem azért jöttem, hogy nekem szolgáljanak, 
hanem, hogy én szolgáljak másoknak. Jézus 
Krisztus nem „amputálja” lábunkat, vagyis 
életünket nem veti el, hanem tisztára mossa, 
nemcsak vízzel, hanem vérével. Minket is ar-
ra hív, hogy életünkkel szenteljük meg, segít-
sük a másikat az Atya felé. 

Örömmel szol-
gálom a körülöt-

tem lévıket. 

Részt veszek az 
esti szertartáson 

Március 
21. 

Nagypén-
tek 

  

Iz 52,13-
53,12; 

Zsid 4,14-
16. 5,7-9; 

Jn 18,1-
19,42. 

Krisztus engedelmes lett értünk mindhalálig, 
mégpedig a Kereszthalálig! „Nekünk is éle-
tünket kell adnunk barátainkért.” 

  

Felajánlom imái-
mat és böjtömet 
családtagjaimért 
és a bőnösökért. 

Részt veszek  
a délutáni ke-
resztúton és az 

esti szertartáson. 

Március 
22. 

Nagyszom-
bat 

  

Jézus Krisztus a sírban nyugodott. 

De a harmadik napon feltámadt alleluja,  
alleluja! 

Meglátogatom a 
templomban a 
Szentsírt, és 
imádkozom sze-
retteimért. Részt 
veszek a feltá-
madási szertartá-
son. 

Néhány jó tanács  
Ha még nem jártas a Bibliában, kezdje az olvasást az Újszövetségnél, javasol-
juk, hogy Lukács vagy Márk evangéliumával. Legjobb, ha a fejezeteket kisebb 
egységekre bontva többször elolvassa, és nyugodtan átgondolja. A következı 
kérdések segíthetnek ebben: 

• Mi áll a szövegben? 

• Mi vonatkozik rám? 

• Mit akar nekem Isten mondani? 

• Mit kínál fel? 

• Mit tehetek? 

• Mit adhatok tovább másoknak? 
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Olvasd el a Szentírási  

idézeteket és válaszolj! 
 

 1. Ábécében 
A szentírási idézet szavai ábécé sorrendben vannak! Hogy szól az 
idézet? 

 "A EEGKMRY DEGIP DEEEKNÖTTV ÉS DEÖÖİRSTT EELTV 
BCEEÉGGLLÖSSS, ÉS AZ EINST EEEGKLMY LOTV AAJRT." 

2. Ünnepélyes bevonulás Jeruzsálembe: Lk 19, 28-40  

 Miért örültek az emberek Jézusnak?  

 Milyen szavakkal köszöntötték?  

 Melyik ünnepel emlékezünk erre? 

  3. Az Oltáriszentség alapítása: Lk 22, 14-23   

 Jézus nagy ajándékot adott nekünk. Mit ad?  

 Mikor halljuk ezeket a szavakat?  

  4. Jézus szenvedése és halála: Lk 23, 1-49  

 Pilátus mit gondolt Jézusról? 

  Jézus hogyan fogadta, hogy halálra ítélték? 

 Mik voltak Jézus szavai a keresztfán? 

  5. Jézus feltámadása és mennybemenetele: Lk 24, 1-50  

 Jézus hogyan „nyugtatta meg" az apostolokat feltámadása után?  

 Mi volt Jézus utolsó cselekedete? 

G y e r m e k o l d a l  

KEDVES GYEREKEK!  
Az 5 kérdés megfejtését adjátok le névvel ellátott zárt borítékban a sekrestyébe  

2008. március 21-ig. (Nagypéntekig) 

A sorsolást - a helyes megfejtık között - március 23-án Húsvét vasárnapján  
a 8 órai szentmise után tartjuk.  

Eredményes fejtörést kívánunk! 
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NYUSZIKALAND 

- Örülnek majd a gyerekek! Ilyen szép hímes tojásokat még sohasem ké-
szítettem! - gondolta Nyuszi. 

Furcsa hangokat hallott. Valami recsegett, ropogott. A tojásokra pillan-
tott, és nem akart hinni a szemének! Valamennyi tojás héja repedezni 
kezdett. Elıbb az egyikbıl, aztán a másikból bújt elı egy-egy kiscsibe 
vagy kiskacsa. Valami furcsa volt rajtuk... 

- Ekkora szégyent! Az öregapám sem hallott olyan 
húsvéti nyusziról, aki tojás helyett hímes csibét, kacsát 
vitt volna a gyerekeknek. Azám! A sárga, pelyhes kis 

állatkákon gyönyörően látszottak a minták… 
- Csíp, csíp, indulhatunk! - mondták a kiscsibék. 
- Inkább világgá megyek, de egyedül! - gondolta Nyuszi. 
Aztán felébredt. A sok szép hímes tojás ott sorakozott a polcon, ahová az 
este tette ıket. - Örülnek majd a gyerekek! - mondta Nyuszi, és meg-
könnyebbülten sóhajtott egy nagyot. 

 

Kifújt tojás - tojásfára, dísznek  
Kifújt tojást otthon is készíthettek. Óvatosan mindig egy fölött dolgozz - 
vékony tővel lyukazd ki a tojás két végét - a csúcsos részét. Ha ez sike-
rült, próbált nagyobbítani a lyukat, de vigyázz össze ne törd. 

Ha ez megvan akkor vedd a szádhoz az egyik lyukas részét a tojásnak és 
fújd ahogy csak bírod, és a tojás apránként, nagyon lassan ki fog folyni a 
pici lyukon. Én úgy szoktam, hogy fújás elıtt mindig egy hosszabb zsák-
varró tővel jól benyúlok a tojás már kilyukasztott részén, és a tojás sár-

gáját próbálom elérni és picit összekeverni, hiszen az fog nehezen kifolyni. Ha minden to-
jásból kifolyt a tartalma, akkor óvatosan lassú vízfolyásnál jól mossuk át. Ha megvan, ak-
kor a szárítás következik. Radiátorra, vagy meleg helyre tedd, konyharuhára. Ha fel szeret-
néd akasztani a kifújt tojást, akkor még idıben a két lyukon vezess át egy fonalat, és az alsó 
végén vagy csomózd meg, vagy ragassz oda egy anyag darabot, - filc ajánlott. Aztán a kép-
zelıerıdre van bízva minden: lehet készíteni pici anyagdarabokból felragasztott tojást, nö-
vényi leveleket is ragaszthatsz rá, vagy akár virágdarabokat is. Vághatsz anyagból pöttyö-
ket, csíkokat, négyzeteket stb.  
—————————————————————————————————————————- 

N y e l v i   t r é f a 
Tedd egyes számba, amit felsorolunk. Hogy mi ebben a tréfa, azt juszt sem árul-
juk el. Rájössz magadtól is! Lássuk a felsorolást: 
 

1. Fák sírtak.2. Villák mosnak. 3. Vendégek lınek. 4. Pihék nınek. 
5. Cselek lengenek. 6. Fejeid elemek. 7. Ringanak lovak. 8. Menték sülnek.  
9. Fogai lomok.10. Lesznek állósak. 11. Barátok nınek. 12. Ezek üstök. 
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Története mindennap íródik 

Lourdes-i jelenések százötven éves évfordulója 
A világ leghíresebb zarándokhelye a dél-
franciaországi Lourdes jubileumi éve az idei eszten-
dı. Százötven évvel ezelıtt, 1858. február 11-én egy 
tanulatlan pásztorlánynak, Soubirous Bernadettnek 
a városka határában megjelent a magát Szeplıtelen 
Fogantatásként bemutató Szőzanya. A jelenések 
helyszínén csodálatos gyógyulások sokasága történt 
és történik ma is. (Az elsı jelenés napját, február 11-
ét II. János Pál pápa a betegek napjává nyilvánítot-
ta.) A kegyhely sok millió zarándokot vonz minden 
évben, de népszerősége nem merül ki ebben. Szerte 
a világon, így Magyarországon is számos templom 
és kápolna titulusa a Lourdes-i Szőzanya (Hövej, 
Izsófalva, Jánossomorja, Mecsér, Mosonmagyaró-
vár, Röjtökmuzsaj, Újdombrád, Újhegy, Ráckeve). 

Ezen kívül hazai templomok és templomkertek sokaságában találkozhatunk lourdes-i bar-
langokkal, benne a Szőzanya és Bernadett szobrával. A barlangok falát általában hálatáb-
lák borítják, jelezve, hogy sokak imádsága itthon is meghallgatásra talál.  
Az alábbiakban Jacques Perrier lourdes-i püspök gondolatait közöljük: 

Több mint hatmillió zarándok látogat el évente Lourdes-ba. Mit akarnak látni? Mit keres-
nek? Turisztikai látványosságot? Annál sokkal érdekesebb dolgok vannak itt. Mindannyian 
tudják, hogy Lourdes különleges hely. Olyan hely, ahol a keresztény ember a hitét gyakorol-
hatja. Olyan hely, ahol a kicsik és a gyengék is otthon érezhetik magukat. Olyan hely, ahol a 
betegeket és a fogyatékkal élıket megbecsülik. Az imádságnak, a szolgálatnak és a népek 
közötti testvériségnek a helye. Olyan hely, amelyet a fiatalok is különlegesnek találnak. 
Olyan hely, amely mindenki elıtt nyitva áll. Senki sem tudja elfelejteni Lourdes-ot, még ak-
kor sem, ha csak néhány órát töltött el itt. Ezért 
van az, hogy sokan többször is visszatérnek. 

Ez az esemény 1858-ban kezdıdött, amikor 
Soubirous Bernadettnek megjelent Szőz Mária. 
Attól a pillanattól kezdve a zarándokok száma 
nıttön nıtt. A technika által uralt talmi ragyogás-
sal és erıszakkal teli világban egyre nagyobb 
szükség van a tiszta lelkiséggel rendelkezı he-
lyekre. Lourdes újra visszaadja a kellı erıt, 
amely az élet nehézségeivel való szembeszállás-
hoz szükséges. Lourdes története mindennap to-
vább íródik. A jelenések után százötven évvel na-
gyon fontos, hogy hálát adjunk a kapott kegyel-
mekért, a harmadik évezred küszöbén bizonysá-
got tegyünk a küldetésünkrıl, és a kegyhely ka-
puit még szélesebbre tárjuk. 
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 HA A BIBLIA LENNE A 

MOBILOM... 
Mi lenne, ha a Bibliánkat úgy kezel-
nénk,mint ahogy a mobilunkat? 

Mi lenne, ha mindig magunkkal hor-
danánk? 

Mi lenne, ha mindig visszafordul-
nánk érte, ha otthon felejtettük? 
 

Mi lenne, ha az igékre úgy néznénk, mint az sms-ekre? 

Mi lenne, ha ajándékként adnánk? 

Mi lenne, ha vészhelyzet esetén elsıként ezt vennénk elı? 

Mi lenne, ha úgy tekintenénk rá, hogy nem tudunk nélküle élni a mai modern vi-
lágban? 

Mert a Biblia olyan, mint a mobilunk. Összeköt Istennel, ezáltal is tudunk Vele 
kommunikálni, aki ezen keresztül válaszol. És miért jobb a Biblia, mint a mo-
bil? Mert soha nem kell a térerı miatt aggódnunk, ugyanis Jézus Krisztus a ke-
reszthalálával megteremtette a 100%-os lefedettséget az egész Földön, és kion-
tott vérével aláírta azt a szerzıdést, mely örökre szól, és állja minden számlán-
kat, így ingyenesen hívható… Éljünk vele mindennap! 

Hazai hírek 

⇒ A II. János Pál pápa által szentté avatott két verbita szerzetes halálának 
századik évfordulója alkalmából az Isteni Ige Társasága jubileumi évvé nyil-
vánította az idei esztendıt. 
Szent Arnold Janssen 1875-ben alapította az Isteni Ige Társaságát (verbiták), 

mely ma az egyik legnagyobb missziós szerzetesrendje az Egyháznak. A szintén általa kez-
deményezett két nıi missziósrenddel, a Szentlélek Szolgálói (missziós nıvérek) és a Szent-
lélek Szolgálói Örökimádó Nıvérek közösségével együtt az Arnold-család ma már tízezer 
tagot számlál világszerte. Az elsı verbita misszionárius, a tiroli Josef Freinademetz 1879-
ben kapta meg missziós kiküldetését Kínába. A rendalapítót és az elsı misszionáriust II. Já-
nos Pápa 2003-ban avatta szentté. Haláluk századik évfordulója alkalmából az Isteni Ige 
Társasága a 2008-as évet Szent Arnold Janssen és Szent Josef Freinademetz éveként 
hirdette meg. 
A magyar verbiták a budatétényi lelkigyakorlatos házban január 29-én szentségimádással és 
szentmisével nyitották meg a jubileumi esztendıt. Az év folyamán pedig missziós lelkigya-
korlatokat, plébániai missziókat, ifjúsági táborokat, lengyelországi és hollandiai zarándokla-
tokat, missziológiai tudományos ülést szerveznek, és Kıszegen missziós múzeum nyílik.  
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B a r a b b á s 

A harmadik nap alkonyán pedig kilépett a bolt keskeny kapuján, és csendesen megindult az 
úton. Két oldalt füstölögtek a romok. Lent a kiszáradt árok fenekén találta az elsıt azok kö-
zül, akik Pilátus háza elıtt kiáltozták Barabbás nevét. Elfeketült nyelvvel vonított a vörös fel-
hık felé. 

Megállt elıtte, és így szólt: - Itt vagyok! 

Az pedig felnézett rá, és zokogni kezdett. 

- Rabbi, rabbi! - zokogott. 

És a mester szelíden folytatta. 

- Ne sírj! Állj fel és jöjj velem! Mert visszamegyek Jeruzsálembe, Pilátus háza elé és új tör-
vényt kérek magamra és reátok, akik Barabbást választottátok, s akikkel ezt mívelte 
Barabbás. 

A nyomorult pedig feltápászkodott és az ı öltönyét megragadta. 

- Mester! - kiáltott elfulladva és könnyek között - ó mester, jövök! Mondd meg, hogy ment-
sem meg magam! Mondd meg, mit tegyek! Mondd meg, mit mondjak! 

- Semmit, mondta ı szelíden - csak azt, amit három nap elıtt kellett volna mondanod, mikor 
Pilátus megállt a tornácon és megkérdezett titeket: ,,Kit engedjek el hát közülük, Barabbást, a 
gyilkost, vagy a názáretit?” 

- Ó, én bolond! - kiáltott a nyomorult fejét öklével verve, - ó, én bolond, aki Barabbást kiál-
tottam! Barabbást, aki ide juttatott! 

- Jól van - folytatta szelíden a mester - most jöjj hát velem Pilátus háza elé, ne törıdj semmi-
-vel, ne figyelj semmi-re, csak rám, és amikor én intek neked, kiáltsd egész szívedbıl és 
egész tüdıdbıl: ,,A názáretit!”; mintha azt kiáltanád: ,,Az életemet!” 

Az pedig követte ıt. 

És találnak útközben egy másik nyavalyást, akinek Barabbás elvette házát, feleségét, gyerme-
két és szemeit kiszúratta. 

És ı homlokon érinté csendesen kezével és így szólt: 

- Én vagyok az. Jöjj velem Jeruzsálembe, és amikor én kezemmel érintelek, kiáltsad: ,,A ná-
záretit!”; mintha azt kiáltanád: ,,A házamat! A gyermekemet! A szemem világát!” Az pedig 
felzokogott és követte ıt. 

És találtak még másikat is, kinek lábai és kezei kötéllel voltak összekötve és nyakára hurkol-
va, ıt magát pedig arccal lefelé bőzhödt mocsárba nyomta le Barabbás, tetvek és csúszómá-
szók közé. 

Odament hozzá, és megoldotta kötelékeit, és így szólt: 

- Ismerlek téged. Te költı voltál, aki a lélek rajongó repülését hirdetted: Jöjj velem, és amikor 
intek, kiáltsad: ,,A názáretit!”; mintha ezt kiáltanád: ,,A szabadságot! A léleknek és a gondo-
latnak a szabadságát!” Az pedig megcsókolta az ı saruját és csak a szemével könyörgött, mert 
a szája még tele volt sárral. 

És így mentek tovább, és egyre több béna és sánta és nyomorult bélpoklos csatlakozott hoz-
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zájuk, akiket Barabbás tönkretett. És mindegyik külön-külön zokogva verte mellét és könyör-
gött neki, hogy intsen majd, ha kiáltani kell: ,,A názáretit!”; mintha azt kiáltanák: ,,Békesség, 
békesség! Békesség e földön!” 

Estére pedig megérkeztek Jeruzsálembe, Pilátus háza elé. Pilátus a tornácon ült és estebédjét 
költötte Barabbással, a gyilkossal. Kövéren és fénylı arccal ültek ott, nehéz borokat ittak, és 
drága ételeket ettek arany edények fenekérıl: skarlátpiros palástjuk messze világított. 

A názáreti pedig, élén a sokaságnak, mely követte ıt, a tornác elé járult és felemelvén átsze-
gezett kezeit, szelíden szólni kezdett: 

- A pászkák ünnepe nem múlt még el, Pilátus! Törvény és szokás, hogy húsvétkor egyikét az 
elítélteknek elbocsátod, úgy, ahogy a nép kívánja. A nép Barabbást kívánta, engem megfeszí-
tettek - de vissza kellett térnem halottaimból, mert láttam, hogy a nép nem tudta, mit cselek-
szik. E sokaság mögöttem megismerte Barabbást és most új törvényt akar. Kérdezd meg ıket 
újból, amint a törvényeinkben meg vagyon írva. 

Pilátus pedig gondolkodott, aztán vállat vont, és kiállván a tornác szélére, csodálkozva nézett 
végig a sokaságon és szólt: 

- Hát kit bocsássak el már most, Barabbást, vagy a názáretit? 

És akkor ı intett nekik. És ekkor zúgás támadt, és mint a mennydörgés, zengett fel a sokaság. 

És a sokaság ezt kiáltotta: ,,Barabbást!” 

És rémülten néztek egymásra, mert külön-külön mindegyik ezt kiáltotta: ,,A názáretit!”A 
Mester pedig halovány lett és megfordulván végignézett rajtuk. És külön-külön megismeri 
mindegyiknek az ı arcát, de e sok arcból egyetlen arc lett az esti homályban, óriási fej, mely 
ostobán és gonoszul és szemtelenül vigyorgott az ı arcába, véres szemei hunyorogtak és szá-
jából büdös lé szivárgott és torkából úgy bömbölt rekedten: ,,Barabbást!”; mintha azt hörög-
né: ,,Halál! Halál! Halál!” 

Pilátus pedig zavartan lesütötte az ı szemeit és mondá neki: ,,Te látod…” 

Ó pedig bólintott fejével és csendesen felmenvén a lépcsın, kinyújtotta kezeit a hóhér felé, 
hogy kötözze meg.       
         Karinthy Frigyes – 1917. január 

Keresztút 
 

1.      Elítélik – vállalja. 

2.       Ráteszik – fölveszi. 

3.       Elesik – újrakezd. 

4.       Találkoznak – bátorít. 

5.       Segítik – elfogadja. 

6.       Enyhítik – hálás. 

7.       Lezuhan – fölkel. 

8.       Siratják – vígasztal. 

9.       Leroskad – kitart. 

10.   Kifosztják – eltőri. 

11.   Odaszegezik – elszenvedi. 

12.   Megölik – megvált. 

13.   Tehetetlen – halhatatlan. 

14.   Eltemetik – föltámad. 
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Kiengesztelıdés a  
közösséggel  

Ha az ember eljutott az em-
berekkel való teljes kiengesz-
telıdésig, még mindig elıtte 
áll egy feladat, ami talán egy 
kicsit könnyebb: ki kell en-
gesztelıdni a közösséggel is. 
Legtöbbször azért nem tud a 
közösség eredményesen dol-
gozni, mert a tagjainak fenn-

tartásai vannak mind egymással, mind a közösséggel szemben. Ez meg tudja 
bénítani az összetartást. és a munkát, a közösségépítés munkáját is. 

Sokféle közösséghez tartozhat és tartozik akár egy idıben is az ember, ezek 
mind a kiengesztelıdés és a közösségépítés területei: a család, az imaközösség, 
az egyházközség, a szerzetesközösség, az egyház, a haza, a munkahelyi vagy 
iskolai közösség, stb. 

Közösségben vagyunk az Atyával és a Fiúval; az Atya közösségre lépett a világ-
gal, Jézus Krisztusban elfogadott minket, tehát nekünk, is el kell fogadnunk és 
fel kell építenünk közösségeinket. Hosszú lenne részletesen kifejteni az egyes 
közösségek feladatait, inkább csak egyes közösségek területén nézzünk most 
körül. 
 

A család a legfontosabb, de egyben a legnehezebb közösség is. A családtagok 
túlságosan is ismerik egymást, ismerik egymás gyengeségeit, hibáit, hiányossá-
gait. könnyebb megítélni ezek miatt egymást, mint olyannak fogadni el és sze-
retni mindenkit, ahogy Isten fogad el minket, vagyis olyannak, amilyenek va-
gyunk. A hibákat látva azt is nehezen hiszik el az egyes családtagokról, hogy ık 
valóban egészen Istennek akarnak élni. Sokszor róluk ítélik meg az egész val-
lást, sıt a kereszténységet is, mondván, hogy ha ilyen, mint ık, akkor nekik 
nem kell. Nem látják a belsı küzdelmeket és törekvéseket, Jézussal el-
lentétben, aki pedig nem az igazakat jött hívni, hanem a bőnösöket. Ilyenkor a 
hívı, lelki életre törekvı családtagnak nagyon sok imára, türelemre, alázatra és 
szeretetre van szüksége, amit Jézus meg is ad Szentlelke által, és elıbb-utóbb 
minden fáradozás megtermi a maga gyümölcsét. 

Ha pedig egy fiatal pár új családot alapít, akkor a legfontosabb az, hogy eleve 
Jézus köré építsék fel az életüket. Ha nem mulasztják el egyetlen napon sem, 
hogy együtt imádkozzanak, akkor nemcsak, hogy nem nyugszik le a nap harag-
juk fölött, hanem akkor a házasság szentsége egész életük folyamán közvetíteni 
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fogja az összes számukra szükséges kegyelmet is, és házasságuk boldog lesz és 
a sírig tart majd, ahogyan az oltár elıtt megfogadták. 

Az imaközösség alapfeltétele, hogy tagjai elfogadják mind egymást, mind a ve-
zetıt, valamint a közösség rendszeres programját, feladatait, céljait is. Ha a kis-
közösség tagjai meg tudnak bízni egymás diszkréciójában, ha alkalmazkodni 
akarnak egymáshoz, ha szeretik és lelkileg is támogatni akarják egymást, ha 
nyitottak a Szentlélek indításaira, akkor a közösség megerısödik és gyü-
mölcsöt hoz. Ha ezek egyike is hiányzik, akkor a hamar fellépı feszültség sze-
retetlenséghez vezet, ami azután szét is zilálja a közösséget. A Szentlétekben 
megújulni szándékozónak meg kell vizsgálnia a közösséghez való viszonyulá-
sát, hogy ha szükséges, ki tudjon engesztelıdni vele. 

Még a szerzetesrendekben is nehezen alakul ki az igazi közösség, ahol iga-
zán mindenki Istennek szánta az életét, mert az együttélés következtében szinte 
mindenkinek lehet valami fenntartása a másikkal vagy a többiekkel szemben. 
Ha viszont valaki arra törekszik, hogy fenntartás nélkül fogadjon el mindenkit és 
minden jót, önmagát pedig aláveti a szerzetesrend lelkiségének, elıre viszi Isten 
ügyét a közösségben. 

A legnagyobb problémák az egyházközségekben fordulhatnak elı. Ennek 
az is az oka, hogy a világi hívıket nem nevelték bele az egyházközség ügyeinek 
felelıs irányításába. Szinte újra kell kezdeni az alapok lerakását. A munkát ott 
lehetne elkezdeni, hogy a legbuzgóbb hívekbıl lelki közösséget, imaközösséget 
kellene felépíteni, akik azután fokozatosan bevonnák az egyházközség többi, 
esetleg már a perifériákon lévı vagy elszakadó tagjait elıbb a hit világába, 
majd a lelki életbe, végül az egyházközség életébe és munkájába. 

A kiengesztelıdés a másvallású közösségekre is vonatkozik. Ebben a vo-
natkozásban kiengesztelıdöttként élni azt jelenti, hogy nem azt keressük, ami 
szétválaszt, hanem azt, ami összeköt. 

Ha a Szentlélekben való megújulásunkért 
kiengesztelıdünk az emberekkel és a közös-
séggel vagy a közösségekkel, akkor közremő-
ködünk az igazi világmérető krisztusi közösség 
felépítésében, és az egész emberiséggel együtt 
részesei leszünk a Lélek gyümölcseinek, ami a 
szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, 
jóság, hőség, szelídség, szerénység, önmegtar-
tóztatás, tisztaság.   

(Forrai Botond OSB: Újra és újra a Szentlélek-
ben c. könyvébıl) 
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Akkor is… 

Ó Jézus, mondd, mit éreztél, 

Amikor a Virágvasárnap még ünneplı tömeg  

Üvöltve kereszthalalodat követelte? 

Akkor is szerettél? 

 

Mi játszódott le benned, amíg 

Az ostorcsapások záporoztak ártatlan testedre, 

S hasították fel bırödet? 

Mondd, Uram! Akkor mit éreztél?  

 

Milyen gondolatok jártak a fejedben,  

Amikor koronád vad tövisei belemartak,  

Beborítva vérrel tündöklı arcodat?  

Mondd, akkor is szerettél? 

 

Mondd, Uram! Mit éreztél, 

Mikor összetört testtel, válladon a Kereszttel,  

Botladozva mentél e szörnyő teherrel a hegyre fel?  

Még akkor is szerettél? 

 

És akkor mit éreztél,  

Mikor megfeszített testedet  

Ég és föld közé emelték?  

Még ott is szerettél? 

 

Igen, Uram! Tudom, hogy szerettél. 

Hisz nem is tehet mást a Végtelen Szeretet.  

És kérni még: „Atyám, bocsáss meg nekik,  

Hiszen nem tudják, mit cselekszenek!" 

     (Nyírıné ToporErika) 

Vianney Szent János  

imája  
A kereszt útján, 
gyermekeim, 
csak az elsı lépés nehéz. 
Legnagyobb keresztünk 
nem maga a kereszt, 
hanem az, hogy félünk tıle. 
Nincs meg a bátorságunk, 
hogy hordozzuk, 
jóllehet tudjuk 
s tapasztaljuk, 
hogy kikerülni 
nem lehetséges; 
utolér bennünket. 

Imádság: 
Jézusom, vezess engem a te 
utadon. 
Ne engedjem el soha a te  
kezedet. 
A Te kegyelmed éltessen  
engem. 
A Te szereteted lakjék  
bennem. 
A Te tisztaságod költözzék  
belém. 
Ne a test legyen a szemem 
elıtt, hanem a lélek. 
Ne a jelen, hanem az örök 
élet. 
Ne csak másoknak, de ma-
gamnak is szívbıl megbo-
csássak. 
Mindig és mindenért,  
Neked hálát adni tudjak, 
és ha választanom kell ket-
tınk között Jézusom, 
mindig csak Te, Te  
és sohasem én legyek  
az elsı!  
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Lelkiségi mozgalmak a Magyar Katolikus Egyházban 
1. ANTIÓCHIA KÖZÖSSÉG - Fiatalok szolgálata fiataloknak 

 
„A tanítványokat elıször Antióchiában nevezték keresztényeknek” (ApCsel 11,26) 

 

Az Antióchia mozgalmat az elsı ismert keresztény közösségek helyérıl nevezték el. Az elnevezés 
emlékeztet arra, hogy Krisztushoz és Egyházához tar tozunk, aki arra küldött bennünket, hogy elv i-
gyük az Örömhír t az egész világba. Hétköznapi, egyszerő módon, személyes küldetésünk szerint. 

Mi az Antióchia? 

Az Antióchia háromnapos hétvégi élménnyel kezdıdı lelki program 17-24 éves fiatalok 
számára. A fiatalok az Antióchia Hétvégét követıen - rendszerint egy plébániai szent-
mise után - heti imatalálkozóra győlnek össze, amely állandó lehetıséget k ínál arra, 
hogy meghallgassák egymást, megbeszéljék és jobban megértsék, mit jelent ma katoli-
kusnak lenni. Az Antióchia programot 1960-ban fejlesztették k i az Egyesült Államok 
Indiana államában található Notre Dame katolikus egyetemen. Magyarországra az 
ausztráliai Antióchia közösségek munkájának és szeretetének köszönhetıen jutott el 
1994-ben. Az elsı magyarországi Antióchia Hétvégét a budapesti Szent Rókus Plébá-
nia Antióchia közössége tar totta 1995 februárjában. 

Az Antióchia mozgalom sajátosságai 

Plébániára alapozott: Az Antióchia plébániai közösség, ahol a fiatalok otthon lehetnek, amit sajátjuk-
nak érezhetnek. A közösségek tagjai aktívan részt vesznek a különféle plébániai tevékenységekben. 
Az Antióchia erısíti a családok bekapcsolódását is az egyházközség életébe. 

Fiatalok szolgálata fiataloknak: Az Antióchia a fiatalok tettrekészsége által él. İk vezetik a heti ima-
találkozókat és a félévenként megtartott Antióchia Hétvégéket. Bevezetıket mondanak, beszélgeté-
seket vezetnek, részt vesznek a zeneszolgálatban, és ami a legfontosabb, szolgálják egymást „egy ik 
ember a másikért" alapon a hétvégén és utána is. 

Lelkiség: Az Antióchia mozgalom a lelki fejlıdésre irányul. Hangsúly t helyez a szentségekre, és a 
személyes kapcsolat oldaláról közelít a hithez, Jézusnak az egységért mondott fıpapi imája alapján 
(Jn 17). Az Egyházat a hívık közösségének látja, amely azért létez ik, „hogy higgyen a világ". 

Felnıttek szerepe az Antióchiában: A felnıtt támogatás alapvetı a mozgalomban. A felnıttek 
érettséget, foly tonosságot biz tosítanak, és tanácsaikkal segítik a fiatalokat. Az Antióchia szülı-
házaspárok a fiatalok közösségében tanúságot tesznek egymás iránti elkötelezettségükrıl és bensı-
séges kapcsolatukról. Ez a tanúságtétel és a házasság szentsége olyan dimenziót ad a Közösség-
nek, amely mással nem pótolható. A papok, szerzetesek jelenlétükkel és lelk i tanácsadóként vesznek 
részt a Közösség életében. 

Az Antióchia közösségekre jellemzı a missziós lelkület. A félévente megtartott Antióchia Hétvégék-
re készülve a fiatalok rendszeresen megélik ezt a küldetésüket, amikor korosztályuk tagjait Krisztus 
közösségébe hívják. Hitükrıl vallanak, a Közösség életérıl beszélnek sokszor olyan fiataloknak, ak ik 
még nem találkoztak Jézussal, vagy akik eltávolodtak az egyháztól. Ez a tanúságtétel folyamatos ki-
hívást jelent az Antióchiában, amely bátor k iállást és elkötelezettséget igényel Jézus és egyháza mel-
lett.  - Jelenleg (2005-ben) 5 magyarországi egyházmegyében, 11 plébánián (Budapest-Szent 
Rókus, Budapest-Szent Imre, Szentendre, Piliscsaba, Székesfehérvár, Tököl, Kecskemét, Kerekegy-
háza, Nagykanizsa, Kaposvár, Sopron), Erdélyben Szatmárnémetiben, Felvidéken pedig 3 plébánián 
(Szene, Fél, Párkány) mőködik Antióchia közösség. Az aktív tagok létszáma összesen kb. 500 fı. A 
közösségek általában évente kétszer tar tanak Antióchia Hétvégéket, amely alkalom az új tagok meg-
hívására a Közösségbe, a megújulásra és az Antióchia továbbadására más plébániáknak. Az elmúlt 
11 év során kb. 2500 fiatal vett részt Antióchia Hétvégén.  
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Az én Miatyánkom - dr.Papp Lajos szívsebész verse  
 

Mikor a szíved már csordultig tele,  
Mikor nem csönget rád, soha senki se, Mikor 
sötét felhı borul életedre, Mikor kiket sze-
retsz, nem jutsz az eszükbe. Ó "lélek", ne 
csüggedj! Ne pusztulj bele! Nézz fel a magas-
ba, reményteljesen, S fohászkodj: MI-
ATYÁNK, KI VAGY A MENNYEKBEN!  

 
Mikor a magányod ijesztın rád szakad, Mikor kérdésedre választ a 
csend nem ad, Mikor körülvesz a durva szók özöne, Átkozódik a 
"rossz", - erre van Istene! Ó "lélek", ne csüggedj! Ne roppanj bele! 
Nézz fel a magasba, és hittel rebegd: Uram! SZENTELTESSÉK MEG 
A TE NEVED!  
 
Mikor mindenfelıl forrong a "nagyvilág", Mikor elnyomásban szenved 
az igazság, Mikor szabadul a Pokol a Földre, Népek homlokára Káin 
bélyege van sütve, Ó "lélek", ne csüggedj! Ne törjél bele! Nézz fel a 
magasba, - hol örök fény ragyog, S kérd: Uram! JÖJJÖN EL A TE 
ORSZÁGOD!  
 
Mikor beléd sajdul a rideg valóság, Mikor életednek nem látod a 
hasznát, Mikor magad kínlódsz, láztól gyötörve , Hisz bajban nincs 
barát, ki veled törıdne! Ó "lélek", ne csüggedj! Ne keseredj bele! 
Nézz fel a magasba, - hajtsd meg homlokod, S mondd: Uram! LE-
GYEN MEG A TE AKARATOD!  
 
Mikor a "kisember" fillérekben számol, Mikor a drágaság az idegek-
ben táncol, Mikor a "gazdag" milliót költ: hogy "éljen", S millió sze-
gény a "nincstıl" hal éhen, Ó "lélek", ne csüggedj! Ne roskadj bele! 
Nézz fel a magasba, - tedd össze két kezed, S kérd:  
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Uram! ADD MEG A NAPI KENYERÜNKET!  
 
Mikor életedbe lassan belefáradsz, Mikor hited gyöngül, - sıt - elle-
ne támadsz, Mikor: hogy imádkozz, nincs kedved, sem erıd, Minden 
lázad benned, hogy - tagadd meg "ÕT", Ó "lélek", ne csüggedj! Ne 
egyezz bele! Nézz fel a magasba, s hívd Istenedet! Uram! Segíts! S 
BOCSÁSD MEG VÉTKEIMET!  
 
Mikor hittél abban, hogy téged megbecsülnek, Munkád elismerik, la-
kást is szereznek, Mikor verítékig hajszoltad magad, Késıbb rádöb-
bentél, hogy csak kihasználtak...! Ó "lélek", ne csüggedj! Ne ess két-
ségbe! Nézz fel a magasba, sírd el Teremtıdnek: Uram! MEGBOCSÁ-
TOK AZ ELLENEM VÉTKEZÕKNEK!  
 
Mikor a "nagyhatalmak" a BÉKÉT TÁRGYALJÁK, MIKOR A BÉKE SE-
HOL! csak egymást gyilkolják, Mikor népeket a vesztükbe hajtják, S 
kérded: miért tőröd ezt ISTENEM MI ATYÁNK?!  
 
Ó "lélek", ne csüggedj! Ne pusztulj bele! Nézz fel a magasba, s kö-
nyörögve szólj! Lelkünket kikérte a 
"rossz", támad, s tombol! URAM! 
MENTS MEG A KÍSÉRTÉSTÕL! 
MENTS MEG A GONOSZTÓL! AMEN  
 
UTÓHANG: S akkor megszólal a MES-
TER, keményen - szelíden, Távozz Sá-
tán - szőnj vihar! BÉKE, s CSEND le-
gyen! Miért féltek kicsinyhitőek? BÍZ-
ZATOK ! Hisz' én megígértem Nektek! 
Pokoli hatalmak rajtatok erıt nem 
vesznek! Hőséges kis nyájam, ÉN 
PÁSZTOROTOK vagyok, S a végsı idı-
kig - VELETEK MARADOK!  
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SEGÍTS, HOGY SEGÍTHESSÜNK! 

SEGÍTS! - KIÁLTHATJÁK AZOK, AKIKNEK SZÜKSÉ-
GÜK LENNE SEGÍTSÉGÜNKRE, DE NEM ÉRNEK EL 
MINKET. 

SEGÍTS! - K1ÁLTJUK MI IS KARITÁSZOSOK, MERT SZÜKSÉGÜNK VAN A 
SEGÍTENI, MÁSOKÉRT TENNI AKARÓ EMBEREKRE. 

KEDVES TESTVÉR! 

KÉRÜNK, SEGÍTS, HA ISMERSZ OLYAN EMBEREKET A KÖRNYEZETED-
BEN, AKIKNEK SEGÍTSÉGÉRE LEHETÜNK, VAGY TE MAGAD SZORULSZ 
RÁ, VAGY SZÍVESEN RÉSZT VÁLLALNÁL SZOLGÁLATAINKBAN; KERESS 
MEG BENNÜNKET, MERT ÍGY VAGY ÚGY, DE EGYMÁS SEGÍTSÉGÉRE 
SZORULUNK. 

 

CSOPORTUNK SZOLGÁLATNAK TEKINTI: 
 

• LELKI GONDOZÁS - FELKERESNI OLYAN IDİS, EGYEDÜLÁLLÓ EMBE-
REKET, AKIKNEK ÖRÖMET SZEREZ, HA VALAKI ELBESZÉLGET VE-
LÜK. 

• LÁTOGATÁS - KÓRHÁZI BETEGEK, IDİSEK OTTHONÁBAN LAKÓK LÁ-
TOGATÁSA 

• HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS - KISEBB MUNKÁK ELVÉGZÉSE, BEVÁSÁR-
LÁS 

• ÉLELMISZER CSOMAGGAL TÁMOGATNI A RÁSZORULÓKAT,  AZ 
ADOMÁMYOKBÓL BEFOLYÓ PÉNZBİL 

• PÉZBELI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 

• RUHÁT, ÉLELMISZERT GYŐJTENI, OSZTANI 

• HAVONTA TALÁKOZNI EGYMÁSSAL, - KÖZÖSEN IMÁDKOZNI, LELKI-
GYAKORLATON, ZARÁNDOKLATON RÉSZT VENNI 

 

,,URAM SEGÍTS, H0GY NE ARRA TÖREKEDJEM, HOGY EMGEM 
VÍGASZTALJANAK, HANEM ÉM VÍGASZTAJAK!'' 

FELAJÁNLOTT SEGÍTSÉGEDET, VAGY KÉRÉSEIDET A TEMPLOM  
ELİTERÉBEN LÉVİ  POSTALÁBA TÉVE  JELEZHETED! 

A kerepesi KARITÁSZ kérése … 
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SZERTATÁSOK RENDJE A TEMPLOMBAN 
A SZENT HÁROM NAPON 

A NAGYHÉTEN CSÜTÖRTÖKTİL KEZDVE  
NINCS REGGEL SZENTMISE! 

 
NAGYCSÜTÖRTÖKÖN: ESTE 6 ÓRAKOR KEZDİDIK A SZENTMISE 
     két szín alatt lehet áldozni 
     SZENTMISE UTÁN OLTÁRFOSZTÁS 
     ÉS ENGESZTELİ IMA 
     UTÁNA GYERTYÁS MENET A KÁLVÁRIÁHOZ 
 

NAGYPÉNTEKEN:  DÉLUTÁN. 3-ÓRAKOR KERESZTÚT 
AZ ESTI SZERTARTÁSOK: - OLVASMÁNYOK  
     - PASSIÓ  
     - KÖZÖS   KÖNYÖRGÉSEK 
     - HÓDOLAT A KERESZT ELİTT 
     - SZENTÁLDOZÁS 

 

NAGYSZOMBATON: EGÉSZ NAPOS SZENTSÉGIMÁDÁS REGGEL  
     8-TÓL A SZENTSÍRNÁL 

 
AZ ESTI VIGÍLIA SZERTATÁS 18. 00  ÓRAKOR KEZDİDIK: 
     - TŐZSZENTELÉS 
     - HÚSVÉTI GYERTYASZENTELÉS  
     - HÚSVÉTI ÖRÖMÉNEK 
     - OLVASMÁNYOK  
     - ALLELUJA 
     - KERESZTVÍZ SZENTELÉS     
     - FOLYTATÓDIK A SZENTMISE  
     - KÖRMENET  

——————————————————— 

NAGYHÉTFİN ÉS  NAGYKEDDEN (MÁRCIUS 17-18) LÁTOGATJA MEG  

A PLÉBÁNOS ÚR AZ ELİRE BEJELENTETT  BETEGEKET, HOGY A HÚSVÉT 

ELİTTI SZENTÁLDOZÁSUKAT OTTHONUKBAN VÉGEZHESSÉK. 



 

Szentmisék  rendje: 

A kerepesi templomban:  

Vasárnap: 8.00 és 18.00 
Hétköznap: reggel 6.15 

Szilasligeti kápolnában: 
Vasárnap: 11.00 
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 A szilasligeti kápolnában minden hónap 1. vasárnapján   
reggel  8.00 órakor görög katolikus szentmise van.    

„LÉPCSİK”  
A Kerepesi Római Katolikus Egyházközség lapja 

Felelıs kiadó és szerkesztı: Frajna András plébános 
Fıszerkesztı: Sohan Andrásné 

Szerkesztık: Lobmayer Miklós, Lobmayer Miklósné 
A szerkesztıség címe: 2144 Kerepes, Templom u. 17.  

Tel.: 06/28/560-370  Fax: 06/28/560-371   
e-mail: frajna.andras@vaciegyhazmegye.hu  

Internetes honlap: www.szilker.hu 
Megjelenik a hónap elsı vasárnapján 450 példányban 

Szentmisék  rendje: 

A kerepesi templomban:  

Vasárnap: 8.00 és 18.00 
Hétköznap:  6.15 

 

Szilasligeti kápolnában: 
Vasárnap: 11.00 

A feltámadás örömét, áldott és békés húsvéti ünnepet  

kívánunk mindenkinek!  A Szerkesztıség minden tagja 

   Húsvéti locsolóvers  
 
  Eljött a szép húsvét reggele, 
  Feltámadásunk édes ünnepe. 
  Ünneplı ruhákba öltöztek a fák, 
  Pattognak a rügyek, s virít a virág. 
  A harang zúgása hirdet ünnepet, 
  Egy kismadár dalol a zöld rétek felett. 
  Tündérország rózsái közt  
  gyöngyharmatot szedtem, 
  Akit azzal meglocsolok,  
  megáldja az Isten. 
  Az illatos rózsavíztıl megnınek  
  a lányok, 
  Zsebeimbe beleférnek a piros tojások. 
 
  Jó reggelt azoknak, akik itt lakoznak, 
  Verset mondanék, ha meghallgatnának. 
  Jézus feltámadott, nagy örvendezéssel 
  Áldják hát az Istent hangos énekléssel. 
  Áldom én is ezért, mert ma húsvét napja 
  Virradt mireánk, áldott szent órája. 

  Most jöttünk Krisztus kicsiny mezejébıl 
  Az illatozó rózsák virágos kertjébıl. 
  Azt kívánom most, még sokáig éljenek, 
  Sok boldog húsvétot vígan megérjenek. 
  Kárt, bút, bánatot sose szenvedjenek, 
  Mind földön, mind mennyben boldogok  
  legyenek. 


