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A tartalomból:  Ha megdobnak kıvel… 

 „De Jézus hallgatott” 

   A húsvéti játék és a húsvéti körmenet 

   Egy gazdag család 

   Gyermek rejtvény - humor 
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„İ  mindenkiért meghalt, hogy akik élnek, ne maguknak éljenek,  

hanem annak, aki értük meghalt  és föltámadt.” (2Kor, 5,15) 
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Szentmise szándékok április hónapban 
 

1. A Rózsafőzér Társulat 11. (Varga Jánosné) csoport élı Tagjai     
2.  +Varga János, +neje Julianna és összes +Hozzátartozó      
3. Jézus Szent Szíve tiszteletére  
4.  +Nyárádi Bertalan, +Neje, +Sándor fiuk, +Szüleik és +Hozzátartozók 
5. +János, +Julianna, +László, +Valentina és +Teofila nıvér    ( 8.00) 
 ……………………………………………………………    (11.00) 
 +Jancsó Mihály és +Szülei        (18.00) 
6. +Legéndi István 1. évf. 
7. +Horváth György 20. évf. +Szülei és összes +Hozzátartozó      
8. A Szőzanya közbenjárásáért    
9. Szentmise az Utolsó Vacsora emlékére - Szentségimádás     (18.00) 
10. Nagypéntek            (18.00) 
11. Nagyszombat                   (18.00) 

12. +Baran János 5. évf. és +Szülei         (8.00) 
 Élı apáért - hálából         (11.00) 
 Élı és +Családtagok         (18.00) 
13. +Nagymama a Stiller és a Sárvári család +Tagjai   
14. +Gróf József és +neje Rusznyák Margit   
15. A Rózsafőzér Társulat 11. (Varga Jánosné) csoport  +Tagjai 
16.  +ifj. Balcsók János +Szülei és összes +Hozzátartozó  
17. +Kriger Gábor, +Szülei, +Testvérei 
18. +Molnár Mihály és +felesége Gróf Teréz 
19. Hálából - születésnapon         (8.00) 
 +Varga Béla és +Szülık         (11.00) 
 +Tanács Mihály +neje Csepeti Mária és +leánya Mária    (18.00) 
20. +Dr. Tüske Gyula    
21. A Rózsafőzér Társulat 20. (Hovanyeczné) csoport  +Tagjai  
22. +Karaba István és +Károly fia         
23. +Noszál Béla 
24. +Horváth György, +neje Dinók Julianna és +Gyermekeik  
25. +Mihály Csaba, +Mihály Józsefné Tókos Teréz 
26. A Budavári és Zsiák +szülık és +Családtagok     (8.00) 
 +Bence Béla 2. évf.         (11.00) 

 Hálából a Szőzanya tiszteletére        (18.00) 
27.  A Rózsafőzér Társulat 7. (Toldiné) csoport  élı Tagjai 
28.  A Rózsafőzér Társulat 7. (Toldiné) csoport  +Tagjai 
29.  +Angyal Lászlóné Turcsán Erzsébet, +Szülei és +Testvérei 
30.  +Fogd Mihály 5. évf. 
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Csaba testvér levele 
Sokan kérdezgetik a gyerekeink, kollégáim közül, hogy mi lesz velünk? Mi 
lesz az alapítvánnyal, a gyerekekkel? Mi lesz a világgal ebben a nagy gazdasá-
gi válságban?  -  Válaszom ıszinte: igen, én is úgy érzem, hogy nagyon nehéz 

idık jönnek, kemény a válság, az átrendezıdés, amelybe a világ, Kárpát-medencei nagy 
magyar családunk, népünk és egyházunk belesodródott, de meg vagyok gyızıdve, hogy mi 
erısebbek vagyunk... Képesek vagyunk továbblépni, legyızni a világunkhoz hozzátartozó 
nehéz idıket kitartással, összefogással. Gyermekkoromban és késıbb is sokszor jártam vi-
hartól tépett erdıkben. Hihetetlen pusztítást tud a szélvihar okozni. Általában a beteg, kor-
hadt fákat dönti le a vihar, meg azokat, amelyek nem eresztettek mély gyökeret, nem kul-
csolódtak bele a kemény, sziklás anyaföldbe. De a legnagyobb pusztítást ott végzi, ahol a 
fák nem zártak össze ısi rendben. Ott, hol a fák saját testükkel nem védik egymást, hanem 
az idegen kéz által megbolygatott rendjükben a vihar hézagot talál, ott betör, és a kidılı fák 
a mögöttük lévıkre zuhanva hatalmas erdıket tarolhatnak le. Szívszorító látvány, ahogyan 
ezek a hatalmas, egészséges fák egymásra roskadva, derékba törnek vagy tıbıl kicsavarod-
nak, amíg a szem ellát, temetı az erdı. Viharok mindig is voltak, és mindig is lesznek, álta-
la újul, frissül a világ, újul meg az élet. Ahogyan a tektonikus lemezek keresik óriási föld-
rengések közepette a helyüket, a megújuló világ is él, mozog és reng. Már évtizedek óta 
mondják, hogy nem fenntartható ez a fogyasztásra épülı, habzsoló rohanás. Azt, aki folya-
matosan két kövér vacsorát elfogyaszt, megüti a guta. Hiába rakjuk tele hátizsákunkat sok-
sok mindennel, mert akkor az utunk nem kirándulás, hanem verejtékes szenvedés, robot, 
málhacipelés, és úgy fogunk kínlódva a életünkön keresztülbotorkálni, hogy az igazi érté-
kekre nem lesz szemünk. Tudomásul kell vennünk, hogy nem építhet erején felül fölöslege-
sen mindenki magának 2-300 négyzetméteres palotát, telezsúfolva azt sok-sok fölösleges 
kacattal. Ahogyan bölcs, okos könyvekbıl tanuljuk az egészséges táplálkozást, ugyanúgy 
meg kellene tanulnunk a fenntartható otthonteremtés, közlekedés, életvitel szabályait és per-
sze nemcsak nekünk, hanem társadalmunk minden részének, a kormányoknak maguknak is. 
Meg kellene tanulnunk annyit meríteni a közös nagy fazékból, hogy mindenkinek jusson, és 
hogy a jövendı generációk számára is lakható legyen ez a föld. Szaporodjatok, sokasodja-
tok, és hajtsátok uralmatok alá a földet, mondja az Úr elsı parancsában, még a bőnbeesés 
elıtt. Én nem hiszem, hogy Gandhi szavaira a tengerbe kellene dobnunk évezredes fejlıdé-
sünk gyümölcseit, a földbıl általunk teremtett gépeket, szerszámokat, az autót, repülıt. 
Anyagi civilizációnk nem rossz, de csak egyik lába az örök élet útján járó embernek. A má-
sik lábunk a vándorlásban az élı hit, a bennünket soha cserben nem hagyó remény, és az 
emberiséget nagy családdá, testvérré tevı keresztény szeretet és jóság. Mindezek iránytője a 
tízparancsolat és Mesterünk mindenben utat mutató fıparancsolata, a Szeretet parancsolata. 
Az Istenbe kapaszkodó ember tudja, hogy nem reménytelen tragikus hıs, hanem a keskeny, 
meredek útnak vándora, mely a Személyes Végtelen karjaiba visz. Szent Pál is dolgozott, a 
hideg ellen sátrakat készített, hajókra ült, és korának egyik legnagyobb technikai vívmá-
nyát, a betővetést felhasználva írt nekünk halhatatlan leveleket, de mindennapjait az Isten- 
és a testvéri szeretet ragyogta be. Két lábon járt és célba ért, egy asztalhoz ülhet Szent Pé-
terrel és a többiekkel, a Mestere asztalához. Ahhoz az asztalhoz, melyhez mindannyian 
meghívást kaptunk, és ahol nincs elsı és utolsó vendég, ahol Istenünk öröme a mi örömünk 
lehet, és boldogságunk teljes lesz. 
 Képesek vagyunk megújulni? Csodálatos anyagi kultúránk mellé felfejleszteni egy 
érett, felnıtt lelki kultúrát is? Hogy ne sántikáljunk, döcögjünk életünk útjain, hanem szapo-
ra léptekkel haladjunk a végtelen szeretet, Istenünk országa felé? Nem a porból született 
emberke bölcsességében, szerencséjében bízom, hanem a bennünket teremtı Istenben, aki 
megtestesült és a Szentírás lapjairól így szól hozzánk: "Atyánk mindmáig munkálkodik, és 
én is munkálkodom". Hiszem, hogy az Istenre figyelı ember erısebb, mint a jelenlegi gaz-
dasági válság, és hiszem, hogy ez a hatalmas átrendezıdés nem világunk pusztulását, hanem 
megújhodását hozza el. Nem kell félni, hanem inkább keressük az utat, mert hisszük, hogy 
van tovább.       Szeretettel, Csaba t.  2009. március 3. 

Gondolatébresztı… 
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A plébániánkról jelentjük … 

Egyházközségi jótékonysági farsangi bált rendeztünk 

2009. február 21-én a Szabadság út 102/B sz. alatti ”Royal 
Station” sport-és szabadidı központ épületében, mintegy 170 
fı részvételével. A jelenlévık üdvözlése után sor került az új 
épület felszentelésére, majd Gróf László beszámolt az intéz-

mény létrejöttérıl, és rendeltetésérıl. A nagytarcsai néptánc együttes látványos mőso-
ra nyitotta meg a bált. A további jó hangulatról a Koktél duó gondoskodott Kovács 
Zoltán vezetésével. 

A kitőnı és bıséges vacsora után szellemi vetélkedı következett. Négyfıs csapatok 
mérték össze biblikus tudásukat. Az elsı négy helyezett jutalomban részesült. Ezt kö-
vetıen táncversenyre került sor, melyen 16 pár indult. A közönség szavazatai alapján 
díjaztuk a legjobb táncosokat. A tombola sorsolás volt az est fénypontja. Ezúton is 
megköszönjük a sorsolásra felkínált ajándékokat, melyeket a hívek és a község 
nemeslelkő polgárai adtak.  

A harmadik alkalommal megrendezett egyházközségi jótékonysági bál önköltségen 
felüli összegét a Szent Anna templom állagmegóvási munkálataira fordítjuk. A sikeres 
bál igazi értékét azonban nem az anyagi bevétel jelentette, hanem  a közösséget építı 
összefogás. 

         Frajna András plébános 

 
 



Az új plébánia építésének munkálatai 
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Szent Pál évének alkalmából  

március - áprilisban ismét rendeztünk 
bibliai vetélkedıt Szent Pál életébıl,  

leveleibıl és az Apostolok  
Cselekedeteibıl.  

 
A két hetente kiadott kérdéssor a temp-

lomban és a kápolnában van kitéve.  

Köszönjük a kedves Hívek 

eddigi és további minden  

adományát, a téglajegyek  

vásárlását, amivel segítik az új 

plébániánk felépítését!  

Téglajegy a sekrestyékben és 

a plébánián is vásárolható. 

A nagyböjti lelkigyakorlatunkat  

március 14-15-én  

páter Kürtısi Krisztián Lehel  

pálos szerzetes atya tartotta. 
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Ha megdobnak kıvel… 
 

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 megmutathassa az új 
,,álomautót".  

Útközben megállt, hogy betérjen az egyik barátjához. Könnyedén talált egy he-
lyet ahova beparkolhat, és rükvercbe tette az autót. Nagy lendülettel elkezdett 
tolatni, mire halotta, hogy egy kı koppan az új autóján. Hirtelen lefékezett és 
kiszállt. Látta, hogy egy kisfiú dobta meg a kocsiját, ezzel máris megsérült a 
gyönyörő fényezés.  

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 fi-
úcska így folytatta:  

,,Elnézést, nem tehettem mást! Túl messze voltam öntıl, hogy meghallja a han-
gomat. Csak így állíthattam meg, hogy ne tolasson tovább."  
És ekkor látta meg a férfi, hogy a kocsija mögött egy tolószékkel felborult gye-
rek 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 elszégyellte magát, és segített visszatenni a fiút a tolóko-
csiba.  

Az eset után a kocsin soha nem csináltatta meg a fényezést. Az megmaradt em-
lékeztetınek, hogy ha megdobnak kıvel, talán azért van, hogy a figyelmünket 
felkeltsék, nehogy valami nagy bajt csináljunk 

Jézus halk szelíd hangon szól a mi szívünkhöz és lelkünkhöz. Néha nincs 
idınk meghallani, vagy túl elfoglaltak vagyunk, hogy figyeljünk İrá. Néha 
meg kell, hogy dobjanak kıvel ahhoz, hogy körülnézzünk, mi is folyik az éle-
tünk körül, kik vesznek körül minket, milyen döntéseket hozunk, mi az amit 
éppen véghez akarunk vinni, stb.  

Ez a te döntésed: figyelsz a halk szelíd hangra vagy megvárod míg megdobnak 
kıvel?  
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A halál elıtti „kampány” 
Egy embernél elközeledett a halál ideje, ezért aztán az egyik nap délutánján hirtelen 
megjelent neki Szent Péter és az ördög.  

– Figyelj barátom! – mondta Szent Péter – Az a helyzet, hogy neked holnap meg kell 
halnod. Mint azt magad is tudod, a mi Urunk igazságos, ezért meg akarja adni neked 
azt a lehetıséget, hogy te magad dönthesd el, hová szeretnél kerülni a halálod után. 
Két választási lehetıséged van, az egyik a Mennyország, amit én mutatok meg neked, 
a másik meg a pokol, amit az ördög fog neked megmutatni. Ezután Szent Péter az 
embert hirtelen elvitte a Mennyországba. Az ember látta, hogy ott énekelnek, táncol-
nak és barátságosan beszélgetnek egymással a mennyei lények. – Hát ez nem jó! Ez 
nekem túl unalmas lenne – Mondta Szent Péternek az ember.  – Akkor most gyere ve-
lem és én is mutatok neked valamit! – Mondta az ördög és tüstént levitte emberünket 
a pokolba. Hát a mi emberünk látta, hogy a pokolban nagy buli van, folyik a pezsgı, 
gyönyörő nık sokasága lesi a férfiak kívánságát, finomabbnál finomabb ételek van-
nak stb-stb.  – Á, ez az! Én ezt választom! Itt biztosan nem fogok unatkozni! – Mond-
ta az emberünk, kitörı lelkesedéssel. Ezután abban állapodtak meg az ördöggel, hogy 
akkor másnap, amikor az embernek meg kell halnia, ı maga fog személyesen eljönni 
érte. Úgy is lett. Csakhogy amikor másnap az emberünk a pokolba került a halála 
után, akkor ott semmi sem várta azokból, amiket elıtte való nap látott és hallott. Nem 
volt ott sem buli, sem pezsgı, semmi vidámság, hanem csak a mindenütt égı tőz.  

– Nem errıl volt szó! - kiáltott az ember az ördögnek. – Tegnap itt még buli volt nık-
kel meg pezsgıvel, most meg itt szenvedek ebben a tőzben! Ez nem igazság! Hol van 
mindaz, amit tegnap mutattál nekem? – Jaa – tegnap kampány volt! 

Három ember a menny kapujában 

Három ember meghal és felmennek a Mennybe. Be is akarnak menni, de a kapuban 
egy ember megállította ıket.– Ki vagy te? – kérdezi a kapuban álló az elsı embert.– 
Én egy híres evangélista vagyok, sok könyvet írtam, még televíziós szolgálatom is 
volt és általam sok millió ember ismerte meg az Úrjézust.– Na ez mind szép és jó, de 
mondd csak, ismered az Úrjézust?– Persze, hogy ismerem, hiszen mint már mondtam, 
én híres evangélista vagyok!– Na és te ki vagy? – Kérdezte a második embertıl.– Én 
híres pásztor vagyok, egész megagyülekezeteket pásztoroltam a Földön, az istentisz-
teleteinket is sok millió ember nézte a különféle televíziós csatornákon.– Na, ez való-
ban csodálatos! De mondd csak, ismered az Úrjézust?– Persze, hogy ismerem, hiszen 
én híres pásztor vagyok!– Na és te ki vagy? – kérdezte a harmadik embert.– Amint azt 
magad is látod, én egy egyszerő öreg ember vagyok. Az életem gyorsan elmúlt és ez 
idı alatt nem is tudtam semmi maradandót alkotni. Nem lettem híres prédikátor, sem 
gazdag, hanem egy kis házikóban éltem hosszú éveken át. Sokat imádkoztam és azon 
igyekeztem, hogy hőséges maradhassak az én Istenemhez.– Na és ismered az Úrjé-
zust? – Igen Uram, ismerlek téged. 
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Krisztus elfogatása 
A szél suhogva borzong 
   az olajfa-lombokon. 

   A kanyargós úton, által az erdın 
   tömött sorú fáklyások jönnek. 

    
   Testemet ételül adtam, 
   véremet italul adtam, 

   könnyel mostam meg lábaitokat; 
   Mégis egyedül maradtam. ... 

    
   Testvéreim, tanítványaim! 

   Égig nyúló kemény kereszten 
   holnap megölnek engem! 

   És ti alusztok, mélyen alusztok!  Anthonis van Dyck (1599-1641): 
Krisztus elfogatása  

"De Jézus hallgatott" (Mt 26, 63)  
 
A csönd szelídség 
Amikor nem válaszolsz a sértésekre, 
amikor nem reklamálsz a jogaid miatt,  
amikor Istenre hagyod becsületed védel-
mét,  
akkor a csönd szelídség.  
 
A csönd irgalom 
Amikor nem terjeszted testvéreid bőneit,  
amikor megbocsátasz, anélkül hogy a múlt-
ban  
nyomoznál, amikor nem ítélsz el, hanem  
közbenjársz a bensı szobádban, akkor a 
csönd irgalom.  
 
A csönd türelem 
Mikor panasz nélkül szenvedsz,  
amikor nem keresel vigasztalást az embe-
rektıl,  
amikor nem lépsz közbe, hanem várod, 
hogy a  
mag lassan kinyílhasson, akkor a csönd tü-
relem.  

A csönd alázat 
Amikor hallgatsz, engedve, hogy a testvé-
red  
kiemelkedjen, amikor tartózkodva elrejted 
Isten 
ajándékait, amikor hagyod, hogy cselekede-
tedet  
rossz színben tüntessék fel,  
amikor másoknak átengeded a vállalkozás 
dicsıségét,  
akkor a csönd alázat.  
 
A csönd hit 
Mikor hallgatsz, mert İ az, aki cselekszik, 
amikor lemondasz a világ hangjairól, hogy 
az  
İ jelenlétében légy, amikor nem keresel 
megértést,  
mert elég, hogy csak İ ismerjen,  
akkor a csönd hit.  
 
A csönd imádás  
Amikor átöleled a Keresztet, anélkül  
hogy megkérdeznéd: "Miért?"  
A csönd akkor imádás.  
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Szent-Gály Kata: Keresztúton 
,,Azt mondja az Úr:  
Kevés az, hogy a szolgám légy,  
s fölemeld Jákob törzseit,  
és visszatérítsd Izrael maradékát.  
Nézd, a nemzetek világosságává tettelek,  
hogy üdvösségem eljusson a föld határáig.''  
(Iz 49,6) 

Tudsz-e úgy szeretni, ahogy én szerettem...?  
Reszketni, remegni az Olajfa-kertben...?  
Elhagyatva lenni, egyedül a bőnnel...?  
Szemben a Halállal, szemben a közönnyel...?  

Adnád-e kezedet szorító kötélnek...?  
Arcodat a gúnynak, lenézı köpésnek...?  
Tudsz-e mellém állni fojtogató csendben...?  
Az ostorozásnál eltakarnál engem...?  

Tudsz-e úgy szeretni, ahogy én szeretlek...?  
Tudsz-e túrni értem, hordani keresztet...?  
Roskadva, remegve, föl, egész a célig...?  
Akkor is, ha szíved ezer sebbıl vérzik...?  

Tudod-e karodat szélesre kitárni...?  
Az egész világért áldozattá válni...?  
És tudsz-e pihenni úgy a kereszten,  
hogy örvendezz rajta: mindig ezt kerestem...?  

Tudsz-e mellém hágni...? A helyembe lépni...?  
Magadat feledve életemet élni...?  
Egészen eltőnni, elmerülni bennem...?  
Tudsz-e úgy szeretni, ahogy én szerettem...?  

Idézet Húsvét liturgiájából 

„Jézus Krisztus tegnap és ma! 
İ a kezdet és a vég! 

İ az alfa és az ómega. 
Övé az idı 

És az örökkévalóság. 
Övé a dicsıség és a hatalom 

Mindörökkön-örökké. Ámen.”  
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A húsvéti játék és a húsvéti körmenet 
A szentsír felnyitása - a húsvéti játék - a húsvéti körmenet: 
három, többé-kevésbé összekeveredett, helyét keresı mozza-
nata a feltámadás ünnepének. 

 
A három eredetileg külön-külön áll egy jól tagolt, az egész 
napot átfogó szertartásrenden belül. Az egri székesegyház kö-

zépkori ordináriusa leír ja, miképpen vonul le a vigília-misén a pap a szentsírhoz, az Oltári-
szentséggel a kezében énekli: Békesség veletek..., majd ünnepi menetben, zengı énekek kö-
zött visszaviszi az Oltáriszentséget szokott helyére. 

A húsvéti játék ("Quem quaeritis?") 1000 körül egész Európában elterjedt. Ez persze 
már az üres sír elıtt játszódik, s szemlélteti a szent asszonyoknak az angyalokkal, majd Má-
ria Magdolnának a Mesterrel való párbeszédét. Szigorú értelemben véve nem liturgikus cse-
lekmény, nem ad misztériumos valóságot, nem mélyül el a feltámadás titkában. Valóban: 
szent játék. Azzal kényeztet minket, hogy amit a Szentírásban hallottunk, az szemünk elıtt 
is lejátszódik: "Amit hallottunk, látja most szemünk". Olyasféle, mint betlehemes, de annál 
azért jóval közelebb áll a liturgiához. A részleteket nem színezi ki, mint amaz, benne meg-
szólal maga az Úr is, a Magdolna-jelenetnek van egy egészen személyes felhangja, s amikor 
az asszonyok elviszik a jó hírt a tanítványoknak, akkor valójában a húsvéti missziós parancs 
teljesítése kezdıdik meg. A jelen lévı hívek lesznek tanítványokká, akik a legrégibb húsvéti 
népének ("Krisztus feltámada mind ı nagy kínjából") éneklésével máris hírül adják a feltá-
madást az egész világnak. Az egész játék tömör, összefogott, szinte minden szava idézet a 
Szentírásból, a végén pedig a Victimae Paschali részlete vezet át az örömhirdetésbe.  

A húsvéti játékot eredetileg két liturgikus helyre lehetett beilleszteni. Nyugaton olykor a 
mise introitusának volt ez a bevezetıje. Legtöbb helyen azonban a húsvéti virrasztó zsolozs-
ma (Matutinum) végén, a "Dum transisset Sabbatum" responzórium éneklése közben (mely 
éppen a szent asszonyok sírnál tett látogatásáról szól) vonultak le a kórusból a szentsírhoz, 
majd a játék végeztével a Te Deumot énekelve jöttek viszsza a kórusba.  

A körmenet idıpontja viszont mindig húsvét reggel volt, közvetlenül a nagymise elıtt,  
pontosabban: a szenteltvíz hintése (Vidi aquam) után. A körmenet egy nagyszerő 
antifonával ment a stációs templomhoz: "Midın a dicsıség királya, Krisztus az alvilágba, 
hogy azt legyızze, belépett, és megparancsolta, hogy az angyalok kara az ısi kapuk zárját 
nyissa meg, a szentek népe, kik a halál fogságában voltak tartva, siralmas hangon felkiál-
tott: megjöttél hát, te vágyva vágyott, akire várakoztunk a sötétségben, hogy kivezess min-
ket, bilincsbe verteket ezen éjjel a mi zárkánkból; téged hívogattak sóhajaink, téged keres-
tek bıséges siralmaink, te voltál reménysége az elkeseredetteknek, és nagy vigasztalás a 
gyötrelmet szenvedıknek." A stációtemplomhoz megérkezve ott elénekelték a húsvéti kör-
meneti himnusz (Üdvözlégy, fényes nap, tiszteletre méltó), és a pap könyörgést mondott: 
"Isten, ki nekünk a húsvét gyógyszerét meghoztad, kísérd mennybıl jött adományaiddal né-
pedet, hogy abból nyerjen mindig tartó örömet, aminek most az ünnep idején örvendezik." 
A körmenet visszaindult a nagytemplomba, s közben egy másik nagy körmeneti antifonát 
énekeltek. (Annak két versét gyerekeknek kellett szólózni a templom közepén keresztbe fu-
tó erkély tetejérıl.) A körmenetet újabb könyörgés zárta: "Fogadd el, Urunk, könyörgésein-
ket, hogy a mi Urunk, Jézus Krisztus feltámadása által minden bajtól szabadok legyünk, és 
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szent N. (A templom védıszentjének) közbenjárására ırizd óvó fallal körülövezve ezt a 
megszentelt nyájadat, hogy minden káros hatást innen távol legyen, s legyen ez a ház min-
dig a sértetlenség és béke otthona." Ebbıl kiderül, hogy körmenet értelme nem annyira a 
feltámadás melletti bizonyságtétel volt, hanem egyrészt az öröm kiáradása, másrészt a 
templom, a város, a házak megszentelése a feltámadt Úr húsvéti kegyelmével. 

Úgy kell tehát elképzelnünk, hogy az Exsultettel kezdıdött a húsvéti vigília, majd vigí-
lia-mise végén történt a szent sír felnyitása; valamikor késıbb (talán már kora hajnalban, a 
feltámadás és a szent asszonyok útjának idejében) végezték a virrasztó zsolozsmát, benne a 
húsvéti játékot és ezt zárták le a laudes éneklésével. Késı reggel következett a körmenet a 
nagymisével, majd délután a különleges ünnepi vecsernye (melyrıl késıbb beszélünk). 

Késıbb, amikor a vigília-szertartás szerencsétlenül mind korábbra, végül már szombat 
reggelre csúszott vissza, az egész rendszer felborult. Ott maradt "üresen" a húsvét elıestéje, 
s oda valamit tenni kellett. A szent aszszonyok hajnali útjából csak egy keltegetı ének ma-
radt (Exsurge Domine: Kelj fel Uram, a 138. zsoltárral: Istenem, te megvizsgáltál és jól is-
mersz engemet). A "Quem quaeritis" emlékét egyes falvakban még ırzi a húsvét hajnali 
"Jézus-keresés": az aszszonyok még sötétben kimennek a Kálváriához, majd imádkozva 
visszajönnek a templomban; a népszokásnak liturgikus formái már nincsenek. A szombat 
esti "keltegetés" után volt a körmenet, mely egyúttal a szentsír felnyitását, az oltáriszentség-
nek szokott ırzési helyére való visszavitelét is magában foglalta. Ezt hívták apáink 
"feltámadási szertartásnak".  

Az 1950-es reform után aztán nagy zavar támadt. A legszigorúbb elıírás, hogy a vigília-
szertartást nem szabad sötétedés elıtt elkezdeni. De akkor hogyan is lehetne elıtte allelujás 
feltámadás i körmenetet tartani? Vagy legyen a körmenet éjféltájban? A tétovázás mindmáig 
tart. Sok templomban, még székesegyházban is - teljesen szabálytalanul - 4-5 óra tájban, fé-
nyes napvilág mellett kezdik énekelni: "Ez az az éjszaka..." 

Pedig a megoldás adva van: el kell választani egymástól a szent sír felnyitását és a hús-
véti körmenetet. A vigília-mise végén ünnepélyesen vissza lehet vinni helyére az oltári-
szentséget, majd vasárnap reggel a nagymise elıtt megtartani a körmenetet, melynek a leg-
jobb indítása a Quem quaeritis. De ahol ez nem járható, ott a régi nyugat-európai szokás 
szerint a húsvéti játék a nagymise bevezetése lehet, mely után az introitussal és tömjénezés-
sel kezdıdik a szent cselekmény. Hogy ez így van-e, a világiakon múlik, nyilván nekik kell 
megszervezni és megtanulni a húsvéti játékot (könnyő dallamon: Éneklı Egyház 841-2.) 

Még egy gondolat. Ha a szentsír a magyarok (és más népek) szokásvilágának kedves 
eleme, illı lenne azt emlékjelként megtartani az egész húsvéti idı alatt. Ahogy a betlehem 
karácsony után, úgy az üres szentsír az elhagyott leplekkel az egész Pentecostes alatt szem-
léletesen hirdeti a feltámadás tényét. Hajdan minden vasárnapon tartottak kisebb körmenetet 
a húsvét ünneplésére. Ha egy énekkel felkeressük a szent sírt, ott egy könyörgéssel megem-
lékezünk a Szent Kereszt diadaláról (lásd Éneklı Egyház 549. sz.), majd az introitussal be-
vonulunk a szentélybe, s a misét - az ide vonatkozó szabálynak megfelelıen - a Gloriával 
kezdjük, anélkül, hogy a mise tartama meghosszabbodna, elısegítettük, hogy a szent 
ötvennap újból ünnepi idıszakká váljék. 

"Üdvözlégy, fényes nap, tiszteletre méltó, / melyen az Úr Krisztus legyızte a poklot, / s 
ki a Fán függött, gyıztesen országol, / most minden teremtmény ıelıtte hódol."  

Mi is.            Dobszay László 
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1. Párosítsd össze!  
Írdd a betők elé a hozzá tartozó számot! 

 1. Júdás     a) Szentlélek kiáradása 

2. Pilátus    b) feltámadás 

3. Nagycsütörtök   c) vérrel verejtékezés 

4. Golgota    d) az áruló 

5. Húsvét    e) emlékezzél meg rólam…. 

6. Kaifás    f) itt feszítették keresztre  

7. Péter     g) helytartó 

8. Pünkösd     h) Jézus kereszthalála 

9. Barabás    i) 3x megtagadta Jézust 

10. Getszemáni kert   j) utolsó vacsora 

11. Nagypéntek   k) gyilkos 

12. Jobb lator    l) fıpap 

—————————————————————————— 

 2. Számozással rakd sorba az egyházi év ünnepeit!  

 Szeplıtelen fogantatás 

Vízkereszt 

Nagycsütörtök 

Pünkösd 

Virágvasárnap 

Karácsony 

Húsvét 

Nagypéntek 

Urunk megkeresztelkedése 

Mennybemenetel 

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

KEDVES GYEREKEK!  

A megfejtést adjátok le névvel ellátott zárt borítékban a sekrestyébe  
2009. április 18-ig.  

A sorsolást - a helyes megfejtık között - április 19-én, Húsvét 2. vasárnapján  
a 8 órai szentmise után tartjuk. Eredményes fejtörést kívánunk! 
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Egy gazdag család 
 
Sosem felejtem el 1946 húsvétját. 14 éves voltam akkor. 12 éves öcsémmel, 16 éves nıvé-
remmel és édesanyámmal éltünk. Édesapám öt évvel azelıtt meghalt, kereset és pénz nélkül 
maga mögött hagyva négy iskoláskorú gyermekét. 1946-ban egyik nıvérem már férjnél 
volt, a bátyám pedig elköltözött otthonról. 

     Egy hónappal húsvét elıtt a gyülekezet lelkésze bejelentette, hogy egy kivételes húsvéti 
adományt kezdünk el győjteni, amivel egy szegény családon segítünk. Mindenkit kért, hogy 
vállalják az áldozatot. Mikor hazaértünk, arról beszélgettünk, mit tudnánk tenni. Eldöntöt-
tük, hogy veszünk 25 kg krumplit és azon élünk egész hónapban. Ezzel 20 dollárt megtaka-
rítunk a konyhapénzbıl. Arra gondoltunk, hogy ha az áramot csak szükség esetén használ-
juk, és nem hallgatjuk a rádiót, még a havi áramdíjat is megspórolhatjuk. Nıvérem annyi 
ház- és udvartakarítást vállalt, amennyit csak tudott, és mindegyikünk gyerekfelügyelt, 
amennyit csak lehetett. 15 centért tudtunk venni egy bizonyos mennyiségő anyagot, amibıl 
3 edényalátétet tudtunk készíteni, darabját eladva 1 dollárért. Ezzel 30 dollárra növeltük az 
összeget. Ez a hónap volt életünk legszebb hónapja. Naponta számoltuk a pénzünket, hogy 
mennyi jött össze már. Esténként csak ültünk a sötétben, és arról beszélgettünk, hogy majd 
hogy fog örülni az a szegény család a közösség  ajándékának.  Kb. 80-an voltunk; próbáltuk 
kiszámolni, hogy mennyi fog majd összegyőlni. A lelkész minden vasárnap emlékeztetett az 
áldozatos győjtésre. Húsvét elıtti nap a testvéremmel elmentünk a hivatalba, ahol kiválthat-
tuk a pénzünket: három ropogós 20 dolláros és egy 10 dolláros bankjegyet. Futottunk haza 
megmutatni édesanyánknak és testvérünknek. Sose volt még ennyi pénzünk. Ezen az éjsza-
kán az izgatottságtól alig bírtunk aludni. Az sem zavart, hogy nem volt új ruhánk húsvétra. 
Volt összegyőjtött pénzünk a szegény családnak! Az út nagyon hosszúnak tőnt, alig vártuk 
már, hogy odaérjünk. Ömlött az esı, nem volt esernyınk, 2 mérföldes utat tettünk meg így. 
Az sem zavart, hogy teljesen vizesek lettünk, és nıvérem papírral kipótolt lyukas cipıje is 
átázott. Mégis boldogan ültünk a közösségben. Hallottam, ahogy néhány fiatal éppen a lá-
nyok régi ruhájáról beszélt. Ránéztem a saját ruhánkra, de gazdagnak éreztem magam. 
Megtörtént az adomány begyőjtése. Hazafelé egész úton énekeltünk. Anya finom ebéddel 
lepett meg minket. Vett 12 tojást, azt megfıztük a sült krumplihoz. 

     Késı délután valaki csengetett: az egyik vezetı volt az. Anya odament az ajtóhoz, be-
szélt vele, és egy borítékkal a kezében jött vissza. Kérdeztük mi az, de nem szólt semmit. 
Kinyitotta a borítékot, és kiesett egy csomó pénz. Ott volt három húszas, egy tízes és 17 db 
egydolláros. Anya visszarakta a pénzt a borítékba. Nem szóltunk semmit, csak ültünk. 

    Már nem éreztük gazdagoknak magunkat. Addig nekünk, gyerekeknek olyan boldog éle-
tünk volt. Sajnáltuk azokat, akiknek nem volt apjuk vagy anyjuk, és a házukat nem töltötte 
be a testvérek és más gyerekek állandó látogatása. Nevetségesnek tartottuk, hogy esténként 
az evıeszközeinket felváltva használjuk, és azon izgulunk, vajon ma kié lesz a villa meg a 
kanál. Két késünk volt, azokat körbeadtunk, akinek kellett. Tudtuk, hogy sok dolog nincsen, 
ami másnak van, de sosem gondoltam, hogy mi szegények vagyunk. Húsvét napján jöttünk 
rá, hogy mik vagyunk. A vezetı nekünk hozta a pénzt, mint egy szegény családnak. Tehát 
mi szegények vagyunk. Nem éreztem magam sosem annak. Ránéztem ruhámra és viseltes 
cipımre, és elkezdtem szégyellni magam. Nem akartam visszamenni a közösségbe. Valószí-
nőleg mindenki tudná, hogy mi vagyunk azok a szegények. Az iskolára gondoltam: 9. osz-
tályba jártam, 100 fıs évfolyamból az elsık között voltam. Azon tőnıdtem, vajon az iskolá-
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ban is tudják-e a gyerekek, hogy mi vagyunk a szegények. Eldöntöttem, hogy otthagyom az 
iskolát, mivel a 8. osztályt már elvégeztem (abban az idıben ennyi volt a kötelezı). Hosszú 
ideig csak ültünk némán. Mikor besötétedett, elmentünk aludni. A következı héten az isko-
lából jövet-menet szinte semmit nem beszélgettünk. Végül anya megkérdezte, mit akarunk 
kezdeni a pénzzel. Hogy a szegények mit csinálnak a pénzzel, mi nem tudtuk. Sose gondol-
tuk, hogy szegények vagyunk. Következı héten nem akartunk menni közösségbe, de anya 
azt mondta, hogy mennünk kell. Bár napos idı volt, nem beszélgettünk az úton. Anya elkez-
dett énekelni, de senki nem csatlakozott, így csak egy verset énekelt.  

     A gyülekezetben vendég volt: egy misszionárius. Arról beszélt, hogy, ık Afrikában háza-
kat építenek téglából, de a tetıhöz szükség lenne pénzre. A vezetıje megkérdezte, tudnánk-e 
áldozatkészen segíteni ezeken az embereken. Mi egymásra néztünk, és - elıször a héten - 
mosolyogtunk. Anya benyúlt a pénztárcájába, és kivette a borítékot, odaadta a testvéreim-
nek, majd sorban adtuk tovább, míg az adomány a győjtıdobozba került. Amikor összeszá-
molták a pénzt, a lelkészünk bejelentette, hogy kicsit több,  mint 100 dollár győlt össze. A 
misszionárius nagyon izgatott lett. Nem várt ekkora összeget egy kicsi közösségtıl. Megkö-
szönte az adományt, majd azt mondta: „kell, hogy legyen ebben a gyülekezetben néhány 
gazdag ember”. Ez a kijelentés hirtelen felrázott minket. Nekünk 87 dollárunk volt benn ab-
ban a „kicsit több mint 100 dollár”-ban.  

     Mi voltunk a gazdag család a közösségben. Nem úgy mondta-e a misszionárius? Ettıl a 
naptól újra gazdag lettem. Mindig emlékeztetem magam, milyen gazdag vagyok, mert ne-
kem van Jézusom... 

Húsvéti pulykamell  
(Készíthetjük roládként is!) 

 

Hozzávalók 4 személyre: 4 vastag szelet (ha nem 
olyan szép vastag a szeletünk, akkor készítsük ro-
ládnak) filézett pulykamell kb. 60 dkg, 20 dkg fıtt 
sonka, 2 db fıtt tojás,1/2 piros színő paprika, kevés 
zöld főszer, 1 fej vöröshagyma, pici torma, 3 db to-
jás, 2 ek. liszt, 2 ek. zsemlemorzsa, só, pici szár-
nyas főszer, bors, étolaj  
Elkészítés: 
A megsózott, főszerezett pulykamellekre nyílást vágunk, és megtöltjük a következı tölte-
lékkel. A megdarált (vagy apróra vágott) sonkát, a megtisztított apróra vágott és olajon meg-
pirított hagymát és 2 db fıtt tojást amit villával összetörünk, egy nyers tojással összekeve-
rünk. Megborsozzuk, majd hozzáadjuk az apró kockára vágott piros paprikát és a zöldfősze-
reket,tormát, és ha szükséges akkor kevés szárnyas főszerrel ízesítjük. Lezárjuk a nyílást, és 
a szeleteket lisztben, tojásban, zsemlemorzsában kipanírozzuk, és bı zsíradékban kisütjük. 
Hasábburgonyával, burgonyagolyókkal, vagy pürével tálaljuk. Friss joghurtos salátával 
együtt kínáljuk. Tipp: Ha picit lazának érezzük a tölteléket akkor keverjünk bele egy kevés 
zsemlemorzsát. Finomabb lesz a bundázásunk ha kevés tört mandulát, vagy mogyorót keve-
rünk a morzsához.  
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SZERTATÁSOK RENDJE A TEMPLOMBAN 
A SZENT HÁROM NAPON 

A NAGYHÉTEN CSÜTÖRTÖKTİL KEZDVE  
NINCS REGGEL SZENTMISE! 

 
NAGYCSÜTÖRTÖKÖN: 18.00 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 SZERTARTÁS 18.00 ÓRAKOR KEZDİDIK   
     - 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  
     - ALLELÚJA 
     - KERESZTVÍZ SZENTELÉS     
     - FOLYTATÓDIK A SZENTMISE  
     - KÖRMENET  

——————————————————— 

NAGYHÉTFİN ÉS  NAGYKEDDEN (MÁRCIUS 6-7) LÁTOGATJA MEG  

A PLÉBÁNOS ÚR AZ ELİRE BEJELENTETT  BETEGEKET, HOGY A HÚSVÉT 

ELİTTI SZENTÁLDOZÁSUKAT OTTHONUKBAN VÉGEZHESSÉK. 



A feltámadt Krisztus békéjét, és örömteljes húsvéti ünnepeket 

kívánunk az  Egyházközség minden Családjának!  

IX. évfolyam 4. szám 16. 

A szilasligeti kápolnában -  minden hónap 1. vasárnapján reggel  8.00 
   órakor görög katolikus szentmise,   
 -  minden hónap elsı péntekén 17.00 órakor 
   gyóntatás és áldoztatás van.  

Szentmisék  rendje: 
 

A kerepesi templomban:  

Vasárnap: 8.00 és 18.00 
Hétköznap:  6.15 

Kivéve csütörtök: 18.00 

 

Szilasligeti kápolnában: 
Vasárnap: 11.00 

„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: http://kerepes.plebania.hu 

Megjelenik a hónap elsı vasárnapján 450 példányban 


