
 

                  

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

                              

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

         

        

 

Római Katolikus Egyházközség Vác - Felsőváros Plébánia 

2015 HÚSVÉT 

    Ne féljetek! 

„Ne féljetek! Hiszen a halál bilincsét széttörte Krisztus, és az alvilág 

mélyéről mint győző tért vissza. ”Ezekkel a szavakkal hirdeti meg az Egyház 

nagyszombat éjszakáján Krisztus feltámadását…   "Valóban feltámadt az 

Úr!" - köszönnek sok helyen - köszönjünk mi is így!  Ebben a lenyűgöző 

misztériumban tárult fel Jézus követői számára az öröm útja, az új élet útja. 

 "Mert ami eddig volt megszűnt, valami egészen új valósult meg." (2Kor. 

5.17) A III. évezred emberiségének örömre van szüksége, arra, hogy Krisztus 

Egyházában ezt az "újat" tapasztalja meg! A Szentlélek teremti, munkálja 

bennünk ezt az újat, életet a föltámadottal.   Krisztus lehelete húsvét estéjén 

az új élet jelképe. Annak az újjáteremtésnek a jele, amelyre csak a Szentlélek 

képes. Kivezeti az embert a bűn halálából, és az igazság és igazságosság új 

élete felé irányítja őt. Az egyházat áthatja  ez az isteni lehelet, amely 

megújítja, átalakítja és megszenteli az emberiséget.  

Minden szentségi  találkozásban  ez a 

Jézus szentel meg minket.  Ezzel a lé-

lekkel   imádkozzunk  azokért,  akik  a 

szentségek     felvételére     készülnek 

(Keresztelésre, elsőáldozásra, bérmá-

lásra, házasságkötésre.).  Ezzel a hittel 

járuljunk mi is újra Krisztushoz az élő 

vízforráshoz a szentgyónásban,  szent-

áldozásban: „Aki hisz, annak szívében 

élő víz forrásai fakadnak.”  

                  Áldott ünnepeket kívánok!  

                          Csáki Tibor plébános 



 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit jelent  a  föltámadásában hinni? 
 

Ha látod, hogyan dönti le a vihar az erdőket, hogyan rombolja le a 

földrengés a városokat, hogyan falja föl a tűz a házadat, mondd magadnak: 

hiszem, hogy az erdő ismét kinő, a föld ismét megnyugszik, és a házamat újra 

fölépítem. Ha híre jár, hogy háború lesz, és az emberek körülötted halálos ret-

tegéssel félnek, „mert nemzet- nemzet ellen és ország- ország ellen támad” 

(Mt 24,7), akkor elszánt bátorsággal mondd magadnak: Jézus mindezt előre 

megmondta nekem, és hozzátette: „Nézzetek föl, és emeljétek föl fejeteket, 

mert elérkezett megváltásotok ideje” (Lk 21,28). Ha torkon ragad a bűn, és 

úgy véled, hogy megfulladsz és a végét járod, mondd magadnak: Krisztus 

föltámadt a halálból és újjáalkotta az eget és földet. Ha gyermeked elcsatan-

gol és kalandokat keres ki tudja hol, és te mint apa vagy anya úgy érzed, hogy 

szertefoszlanak álmaid, mondd magadnak: Gyermekem nem vész el Isten 

szeme elől, haza fog térni, mert Isten szereti őt. Ha látod, hogy körülötted 

hogyan alszik ki a szeretet, és olyanok az emberek bűneikben, mint akiknek 

elment az eszük, és  árulásukban, mondd magadnak: A elposványosodnak

szakadék fenekére zuhannak, de meg fognak térni, mert Istentől távol nem 

tud élni az ember. Ha a világ úgy jelenik meg előtted, mint Isten merő 

veresége, ha torkig vagy a zülléssel, a durvasággal, a terrorral, a háborúval, s 

mindez tovább szaporodik, és ha a világ káosznak tűnik, mondd magadnak: 

Jézus meghalt és föltámadt, hogy szabadulást hozzon és üdvössége már jelen 

van közöttünk. Ha apád vagy anyád, fiad vagy lányod, mennyasszonyod vagy 

legkedvesebb barátod halálos ágyán fekszik előtted, és te az elválástól való 

halálos félelemmel tekintesz rájuk, mondd magadnak és mondd nekik: 

Bátorság, viszontlátjuk egymást Isten országában! Ennyit jelent hinni a 

föltámadásban. Ezzel még nincs vége. A föltámadt Krisztusban hinni még 

mást is jelent. Kalkuttai Teréz anya számára azt jelenti, hogy fölszedje az 

utcáról a haldoklókat, és számodra, hogy valami hasonlót cselekedj. Martin 

Luther  King  számára azt  jelenti,  hogy dacoljon a halállal, és a te számodra,  
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hogy ugyanígy kockáztass testvéreidért. Roger Schütz testvér számára azt 

jelenti, hogy megnyissa a konventet, hogy a világ számára reménységgé 

legyen, így nyisd meg te is a házadat. Minden misszionárius, aki elmegy az 

idegenbe, a föltámadásba vetett hit megvalósítója. Minden menhely, amelyet a 

leprások ápolására rendeznek be, Credo a föltámadásban. Minden 

békeszerződés a föltámadásba vetett hit ünnepi kinyilvánítása. Minden 

szolgálat, amelyet elvállalsz, a föltámadásba vetett hit tette. Ha megbocsátasz 

ellenségednek, ha enni adsz az éhezőnek, ha védelmezed a gyöngét, hiszel a 

föltámadásban. Ha van bátorságod házasságot kötni, ha elfogadod a világra 

jövő gyermeket, ha házadat építed, hiszel a föltámadásban. Ha reggel vidáman 

kelsz föl, ha együtt énekelsz a fölkelő nappal, ha örömmel indulsz munkába, 

hiszel a föltámadásban. A föltámadásban hinni annyit jelent, hogy bizalommal 

öleled át az életet, azt jelenti, hogy jót tételezel föl testvéreidről, azt jelenti, 

hogy nem félsz senkitől. Hinni a föltámadásban azt jelenti, hogy gondolsz arra, 

hogy Isten az édes jó Atyád, Jézus a testvéred. 

 

“Ma jobban mint tegnap”  

Jézusért. Mindent Jézusért. Jézusért szenvedek, Jézusért alszom, Érte vagyok 

beteg, Érte dolgozom. Nem számít semmi más. Nem az számít, hogy 

dolgozunk, hogy egészségesek vagyunk, hogy szenvedünk, sírunk, vagy 

nevetünk. Az számít, hogy mindent Jézusért tegyünk. Mindent jól és 

tökéletesen. Reggel fölkelek, rendet teszek a szobában: jobban mint tegnap. 

Munkához látok: jobban mint tegnap. Beszélek valakivel és keresem a 

szavakat: jobban mint tegnap, és így tovább. Mi következik abból, ha így 

élünk? Bizonyos pillanatokban szokatlan örömet tapasztalunk a lelkünkben, 

rendkívüli, mennyei örömet. Időnként ezt fedezem fel magamban. Ilyenkor 

azt mondom Jézusnak: “Ezt is érted!” Ugyanúgy, mint amikor fájdalom ér: 

“Ezt is érted!” És még egy újdonság: életkedvet ad. Nem meghalni vágysz, 

hanem ezt az életet akarod élni. Reggel alig várom, hogy fölébredjek, hogy 

újra így kezdhessek élni. Épphogy fölébredek, még félálomban azt mondom: 

“Rajta, ismét elölről, hogy Istent szeressem! Tessék, Jézus, érted! Mindent 

érted!” Most már értem, miért mondta Jézus: “Én vagyok az élet”. Mert Ő 

valóban mélyen a létünkbe oltja az Életet.                       

 

Chiara Lubich 
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1. Egymásra találtunk – életre 

szólóan 
Tegyél a szívedre pecsétnek…/Én 8,6/ 

Elevenítsük fel egymásra találásunk 

élményét! 

2. Az otthonunk a mi birodalmunk 
Ha az Úr nem építi a házat, az építők 

hiába fáradnak. /Zsolt 127,1/ 

Mit tehetünk, hogy otthonunkhoz 

még jobban kötődjünk? 

3. Életet adunk, életet kapunk 
Aki befogad egy gyermeket az én 

nevemben, engem fogad be. /Mk 9,32/ 

Gondoljunk testi lelki gyerme-

künkre: Befogad- 

lak a szívembe! 

4. A szeretet fájhat 
Szeretetetek mind- 

jobban gazdagodjék  

helyes ismeretben  

és teljes megértés- 

ben! /Fil 1,9/ 

Idézzük fel egy kibékülésünk 

örömét! 

5. A nehézségek által növekszünk 
Tudjuk, hogy az Istent szeretőknek 

minden a javukra válik. /Róm 8,28/ 

Gondoljunk egy nehézségre, amely 

jót hozott nekünk! 

6. Erős gyermekeket nevelünk 
Bensőjükbe adom törvényemet, és a 

szívükbe írom. /Jer 31,33/ 

Hol ismerek magamra gyermekem 

neveletlenségében? 

7. Másokkal együtt erősebbek 

vagyunk 

 

Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek 

az én nevemben, ott vagyok közöttük. 

/Mt 18,20/ 

Mit köszönhetünk azoknak, akikkel 

közösségben vagyunk? 

8. Az emberélet útjának felén 
Fussuk meg kitartással az előttünk lévő 

pályát. /Zsid 12,,1/ 

Mi ad erőt válságok idején? 

9. Küldetésünk van! 
A ti világosságotok is világítson az 

embereknek, hogy jótetteiteket látva 

dicsőítsék Mennyei Atyátokat! /Mt 5,16/  
Kiért tehetnél valamit tágabb 

környezetedben? 

10. Hűek maradunk 
Irgalmasság és hűség összetalálkoznak. 

/Zsolt 85,11/ 

Kérdezzük meg társunkat, mivel 

szerezhetnénk örömet neki! 

11. Elengedjük gyermekeinket 
Óvd meg őket a gonosztól…Szenteld 

meg őket az igazságban. /Jn 17,15.17/ 

Mivel kötöm gyermekemet a 

szükségesnél jobban magamhoz? 

12. Együtt időseinkkel 
Az aggok koszorúja a gazdag 

tapasztalat, dicsőségük az Úrnak 

félelme. /Sir 25,6/ 

Idézzünk fel egy szép emléket róluk! 

13. Megöregszünk, aratunk 
Maradj velünk Uram, mert esteledik! 

/Lk 24,29/ 

Mi a mi gazdagságunk? 

14. Hálát adunk 
Áldjad lelkem az 

 Urat és emlékezzél  

minden jótettére.  

/Zsolt 103,2/ 

Megpihenünk 

A házaspárok útjának állomásai: 
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        Pilinszky János: A húsvét margójára 
 

Azokról és azoknak kívánok írni, akik talán már 

esztendők óta nem gyóntak, akik évről évre a 

halogatás állapotában élnek,  mintegy megrekedtek 

az előzetes lelkiismeret-vizsgálatban. 

A morális, keresztény önelemzés szükséges előfeltétele az igényes élet-

nek, valami mégis hiányzik belőle. Az elhatározás. Hasonló az ilyen ember a 

szabadulásáról álmodozó fogolyhoz, kiből lassan kikopik a cselekvés ereje. 

Belesüpped ábrándjaiba, elernyed, s talán épp álmai teszik végképp fo-

gollyá. Egyetlen szentségnél se éreztem oly erősen, mint épp a gyónás szent-

ségénél, hogy a szentség – jobb szó híján és sok mindenen túl – cselekedet 

is, méghozzá a lélek legrejtettebb erőit is megmozgató cselekedet. S ez a 

cselekedet jóval több a legtisztább szándékú önelemzésnél s földi jótettnél 

is. A gyónás szentségében      titokzatos módon 

mindig jelen van ez a drá-     mai pillanat. 

Semmiféle önelemzés és      semmiféle bánat 

nem pótolhatja ezt az ér-     téket. A lelkiis-

meret vizsgálatot és bána-     tot csakis a gyó-

nás emeli valamiféle ha-     sonlíthatatlan 

drámai történéssé, konk-     rét erejű mozza-

nattá. A gyónással küszö-     böt lépsz át, mely 

a bűn rabságából Isten      szabadságába 

vezet. Fellélegzel. Megtetted a nagy lépést. Látszatra alig „történt” valami; 

„cselekedeted” isteni közegben játszódott le. Csak csöndes ujjongásodon 

érzed, mennyire valóságos szabadulásod. De épp ez a titokzatos „cselekvési 

mozzanat” magyarázza azt, hogy el is lehet szokni tőle. Erő, és újra és újra 

elhatározás kell minden egyes gyónáshoz, mint minden valódi cselekvéshez. 

S már a cselekvés „misztikájához” tartozó kérdés volna azt megfejteni, az 

ember miért hajlamos a restségre akkor is, mikor az rabságot, rosszat, 

árnyékot jelent számára, s miért rest megtenni a döntő lépést, mikor az a 

szabadságba, örömre és világosságra vezet? Húsvét közeledtével ezt az 

egyetlen gondolatot kívántam fölvetni anélkül, hogy tovább fejleszteném. 

Azoknak írtam, akik átélték a léleknek hasonló, indokolatlan bénaságát, 

vagy épp most élik át. Örökös lelkiismeret-vizsgálatban élnek talán, és 

ismerik a bánat könnyeit is. Csak épp a nagy lépésig nem tudnak eljutni. 

Ahhoz a lépéshez, mikor a szabaduló fogoly riadtan veszi észre szívében, 

hogy a hosszú fogságban hozzászokott fogságához! Aztán összeszedve 

minden erejét, kilép börtöne ajtaján, s talán csak fölujjongó szívével érzi, mi 

is történt vele. Szabadulásukkor pedig épp a tétova szívűeknek lesz 

legnagyobb az öröme és ujjongása! 
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Beszélgetés a szentgyónásról 
 

- Mit nevezünk bűnnek? Van-e olyan mérce, amely 

a körülményektől függetlenül megmondja, hogy 

mihez tartsuk magunkat? 

Társadalmunk mai gondolkodásmódját legfőbbképpen a relativizmus 

jellemzi. Ez igaz lehet a fizikában  /Einstein – relativitás elmélete/ , de 

súlyos tévedés azt állítani, hogy az erkölcsi törvényekben is igaz lehet ez a 

szemléletmód. Az emberi személy különleges értéke és méltósága abban áll, 

hogy  „Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert” /Ter…/  

Ezért tehát az emberi személy számára biztos eligazodási pontot az Isteni 

kinyilatkoztatás -Tízparancs -  örök erkölcsi normái adnak. Jézus azonban 

egyetlen parancsot ad számunkra: a szeretet parancsát. Ezzel nem eltörölni 

akarja a Törvényt, hanem teljessé tenni. Bűnt akkor követek el, ha tudva és 

akarva nem engedelmeskedem Isten akaratának, az erkölcsi törvényeknek, 

ha szeretetlen vagyok, ha nem engedem, hogy Krisztus növekedjék bennem, 

egészen addig, amíg az apostollal el ne mondhatom: „Élek, de már nem 

én,hanem Krisztus él bennem./Gal…/ 

- Milyen gyakran kell elmenni gyónni? 

Fontos, hogy rendszeresen végezzek 

szentgyónást. A lelkiélet mesterei a 

havonkénti szentgyónást ajánlják. Jó ha az 

ember választ magának lelki vezetőt. 

- Mi alapján végezzünk lelkiismeret 

vizsgálatot? Egyáltalán a lelki tükör 

elavult már, vagy ez egy időtálló mérce? 

Lelkiismeret-vizsgálat előtt mindig kérjem a Szentlélek megvilágosító 

kegyelmét. Nagyon jó lelki tükör van a Találkozás a kereszténységgel c. 

hittankönyvben. Van benne ritkán gyónók számára és rendszeresen gyónók 

számára is. A lelki tükör jó segítség, természetesen újra és újra átdogozzák, 

az élet fejlődésének megfelelően. 

- Mikor alakult ki és miért  tartja fontosnak az egyház a „fülbe gyónást”? 

A korai középkor idején alakult ki a „fülbe gyónás”. A bűnbocsánat 

feltételezi a  megtérést  és az Istennel és az Egyházzal való kiengesztelődést. 

Az Egyház történelme ismer olyan korszakokat, amikor egy – egy vidékre 

csak több év elmúltával tudott újra pap jönni. Ilyenkor az emberek fölkeres-

tek egy remetét, vagy  kiválasztottak maguk közül valakit, akinek elmond-

hatták bűneiket, és ez a kimondás is már hozott egy megkönnyebbülést. 

Nemcsak a bűnök kimondása és megnevezése a fontos, hanem az is hogy 

halljam fizikailag is a feloldozás szavait. Átéljem azt , hogy Isten nekem 

bocsájt meg.  
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- Lélektanilag mi a szerepe annak, hogy pap jelen-

létében vallja meg bűneit az ember Istennek?  

Jézus Krisztus nemcsak „megalapította a szentsége-

ket, nemcsak kiérdemelte a megbocsátást. Működé-

se nemcsak a múltba tartozik.  

Az  egyház nem úgy szolgálja az üdvösséget, mint egy felhúzott óramű, 

amely a kellő időben magától elkattan. Az Atya küldte a Fiút, de nem szűnt 

meg működni a megtestesült Fiúban; Krisztus Urunk küldi egyházának papja-

it, nem azért, hogy helyette működjenek, hanem, hogy bennük ő maga mű-

ködjék. Tehát amikor a gyónás elején ezt mondom: „gyónom a mindenható 

Istennek, és Isten helyett neked lelki atyám”, nem azt jelenti, hogy  Isten he-

lyett a gyóntató atyához fordulok, hanem , hogy a gyóntató  atyához intézett 

bűnvallomást Krisztus hallgatja meg, fogadja el és a gyóntató szaván keresz-

tül krisztus Urunk műveli a gyónó teljes megtérést, Istennel való kiengesztelő-

dését. Amikor a pap „az atya és a Fiú és a Szentlélek nevében” feloldozza a 

gyónót, az nemcsak azt jelenti, hogy Isten küldetésében jár el, hanem azt is, 

hogy a jelen lévő, élő Isten ereje működik benne. 

- Felelős a pap azért, hogy a gyónás mennyire sikerült őszintére?  

Véleményem szerint nem. A gyónó szabadon választhatja meg kinél végzi 

el a szentgyónását.. Olyat választok, akihez őszinte tudok lenni. 

- Vannak olyan súlyos bűnök, amelyek alól nem oldozhat föl pap?  

Halálveszély esetén általános feloldozást adhat minden felszentelt pap. A 

gyilkosság bűnét püspöki engedéllyel oldozza fel a pap. 

- Meg lehet bántani Istent a bűneinkkel? Fájhat 

neki az ember bűne?  

Jézus Krisztus a keresztfán minden bűnt magára 

vett. Az ostorozás, a tövis-korona, a kereszthalál 

valóságos szenvedés volt. Ezzel a  kiáltásával  

„Istenem , Istenem , miért hagytál el engem!” …az 

Isten nélkül élő, az Isten szeretetéről tudni nem 

akaró emberiség magányát is magára vette, hogy 

megváltó áldozatával újra egyesítse az embert, az 

emberiséget Istennel. 

- Az „istenkísértés” milyen bűn, érvényes –e erre az esetre a feloldozás?  

A feloldozás a múltban elkövetett és megbánt és megvallott bűnökre vonat-

kozik. Életünk vagy más életének felelőtlen veszélyeztetése súlyos bűn. Jézus 

maga tanít arra, hogy bármit kérhetünk az Atyától, de tudnunk kell azt is, 

hogy isten jó pedagógus és csak azt adja meg számomra, ami az üdvösség 

szempontjából javamat szolgálja. 

 



 

 
8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Védelmet jelent a  gyónásban kapott szentségi erő a további kísértésekkel 

szemben?  

A kísértés még önmagában nem bűn. A beleegyezés által lesz bűn. Egy 

szemléletes példán szeretném ezt illusztrálni. Azért nem vagyok felelős, hogy 

az égbolton látok egy madárrajt szállni…, de azért már igen, hogy megenge-

dem –e hogy a házam eresze alá fészket rakjanak –e vagy sem. Egy másik 

példa: ha egy kis vágást ejtek a testemen attól még nem fogok elvérezni… de 

ha pl. száz kis vágást ejt magán valaki, van esélye rá, hogy elvérzik… A gyó-

násban kapott szentségi erő gyógyítja a kis vágásokat és megerősít. 

- Mi jellemző a gyónás utáni állapotra.  

Ma egy önzésre épülő individualista társadalomban élünk. A sátán egyik 

legnagyobb trükkje, hogy elhitette az emberekkel, hogy nincs bűn. Ha nincs 

bűn, nincs szükség bűnbánatra, se kiengesztelődésre, se megtérésre... Talán 

ez lehet az egyik oka annak, hogy népbetegséggé kezd válni a depresszió… 

A természetgyógyászok szeretik ajánlani a méregtelenítést a testi egészsé-

günk számára, ezzel párhuzamosan szükség van a lelki életünk méregteleníté-

sére is. A bűnbánat szentségének az ajándékát a Föltámadt Jézus ajándékozta 

egyházának.  A gyónásban tehát a Föltámadott Jézus életét kapom ajándékba, 

aki ma is így bátorít bennünket:  

NE FÉLJETEK! 
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Kalkuttai Teréz anya 
 

Uram, ha éhezem, adj nekem valakit, akinek egy darab kenyér kell; 

ha szomjazom, küldj valakit, akinek egy pohár vízre van szüksége; 

ha fázom, küldj valakit, hogy felmelegítsem; 

ha szomorú vagyok, hozz valakit, hogy megvigasztaljam; 

ha keresztem nehézzé válik, add, hogy megoszthassam valakivel a 

sajátját; 

ha szegény vagyok, vezess el valakihez, aki nélkülözik; 

ha nincs időm, adj valakit, akit pár pillanatig szolgálhatok; 

ha megaláznak, add, hogy valakinek dalolnom kelljen; 

ha elbátortalanodom, küldj valakit, hogy bátorítsam; 

ha  mások  megértéséért  kiáltok,  adj  valakit,  akinek  az  enyémre  van 

szüksége; 

ha  arra  vágyom,  hogy  törődj   velem,  küldj  hozzám  valakit,   akiről 

gondoskodnom kell; 

ha csak magamra gondolok, hívd fel figyelmemet valaki másra. 

Tégy bennünket méltóvá, Uram, hogy azokat a testvéreinket szolgáljuk,  

akik világszerte, szegényen és éhezve élnek és halnak meg. 

Add meg nekik ma, kezünk által, mindennapi kenyerüket, és adj nekik 

átfogó szeretetünk által békét és boldogságot. 
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Elgondolkodtató 
 

Képzeld el, hogy az alábbi történet veled esik meg. 

Egyik vasárnapi istentiszteleten a 2000-es  gyüle-

kezet megdöbbenve látja, amint belép két talpig 

feketébe öltözött ember gépfegyverrel a kezükben. 

Az egyik ezt kiáltja:"Aki Krisztusért hajlandó 

vállalni egy golyót, az maradjon a helyén." 

A kórus nyomban elmenekül, a diakónusok, és a 

gyülekezet nagy része is elrohan. A kétezerből 

mindössze kb. 20 ember marad a helyén. A férfi, aki 

az előbb beszélt, leveszi a csuklyáját, ránéz a lel-

készre, és ezt mondja: Rendben, lelkész úr, megsza-

badultunk az összes képmutatótól. Most már 

elkezdheti a szolgálatot. Szép napot! Ezzel a két 

ember megfordul, és kisétál. Vicces, hogy milyen 

könnyű levegőnek nézni Istent, és csodálkozni, hogy 

a világ pokollá válik. Vicces, hogy elhisszük, amit az 

újságok írnak, de megkérdőjelezzük, amit a Biblia 

mond. Vicces, hogy mindenki úgy akar a mennybe 

jutni, hogy nem kell semmit sem hinnie, gondolnia, 

vagy cselekednie a Biblia szerint. Vicces? Vagy 

ijesztő?Elgondolkodtató, ahogy sokan azt mondják, 

"én hiszek Istenben", és mégis a Sátánt követik. 

Elgondolkodtató, ahogy ezernyi viccet küldünk át 

egymásnak e-mailen, és futótűzként terjednek szét, 

de amikor az Úrról küldünk üzenetet, az emberek 

kétszer is meggondolják, hogy megosszák-e 

másokkal. Elgondolkodtató, ahogy a vulgaritás, a 

durva, sikamlós és obszcén szövegek szabadon 

terjednek a kibertérben, de a Jézusról szóló nyilvános 

beszélgetéseket elnyomják az iskolában és a 

munkahelyeken. Elgondolkodtató, hogy valaki 

mennyire szent tűzzel ég vasárnap, és mennyire 

láthatatlan keresztény a hét többi napján. 

Elgondolkodtató, hogy mennyivel  

jobban tud aggasztani az, hogy  

mások mit gondolnak rólam,  

annál hogy Isten mit gondol rólam. 

Elgondolkodtató? 
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életünkből… 

   Elmúlt egy év 

Vagy inkább eltelt. Nemcsak múlt, remélhetőleg telt is, telt Isten 

kegyelmével.  Tavaly április 6.-án érkeztem a Fehérek templomába 

plébánosnak. Az eltelt egy év alatt számtalan kihívással kellett 

szembenéznem. Vácon nagyon sok templom van, mindenki tetszése szerint 

választhatja meg hová megy szentmisére. Vasárnaponként legalább 25 

lehetősége van egy váci katolikusnak. Ezzel szemben az Alföldön, ahol 

eddig szolgáltam, 2-3 szentmisén volt jelen a közösség, akik vasárnap 

szentmisére jöttek. Könnyebb volt átlátni, ki tartozik a helyi közösséghez, 

könnyebb volt őket meghívni, hogy vállaljanak szerepet, szolgálatot a 

plébánián. Azt gondolom, ezt még egy darabig itt szoknom kell. Ez egy 

kicsit azt a veszélyt  hordja magában, hogy sok helyre járunk, de sehol sem 

köteleződünk el. Nagyon bízom abban, hogy a közösségi egyház csírái 

plébániánkon is megszületnek… Zavetz atya kedves személye nagyon 

bevésődött az emberek szívébe. Minden pap más karizmával rendelkezik. 

Én eddig a gyerekek és fiatalok között lelkipásztorkodtam. Szomorúan 

tapasztalom, hogy plébániánkon nagyon kevés gyermek és fiatal van. A 

felnőtt közösségek lassan kezdenek megszületni. Nagy ajándék sokak 

számára a bibliaóra. A kereső hittanon a felnőtt katekumenek – hittanulók- 

örömmel fedezik fel a hit ajándékát. A  nyugdíjas hittan, az imaközösség, a 

jegyes-kurzus, a lelkipásztori tanács egy-egy réteget szólít meg. Örülök, 

hogy három testvérünk elkezdte az akolitus képzőt Máriabesnyőn. Örülök, 

hogy bontakozik az énekkar. Örülök, hogy a plébánián készül a baba-mama 

közösség helye. Nagyon örülnék, ha a kismamák április közepétől birtokba 

vennék. Örülök, hogy vannak ministránsaink, vannak munkatársak a 

plébánián. Még nagyon az elején vagyunk a lelkipásztori munkának. 

Hiszem, hogy az Úr Isten csodálatos terve bontakozik közöttünk. 

Köszönöm a segítséget, kérem  a segítséget.  

Tibor atya 
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életünkből… 

Katekumenátus Vác felsővárosban. 
 

Az ősegyházban, aki be akart kapcsolódni az egy-

ház életébe,  előbb a keresztény  közösség életébe 

kellett   bele   kapcsolódnia.   Több   éves   komoly 

felkészülés után keresztelkedhettek meg, vehették magukhoz az Eukarisztiát. 

Azért, hogy ne lankadjanak a "keskeny" úton, a közösség kezeseket 

választott számukra. Kezeseket, akik segítettek nekik a keresztény életben 

való előrehaladásban.   

A II. Vatikáni zsinat után az egyház érezte a szükségét, hogy újra bevezesse 

a katekumenátust. 1972-ben jelent meg erről egy dokumentum amely ezt 

meghirdeti. A kommunista diktatúra Magyarországon nem engedte az 

egyháznak, hogy bevezesse ezt az új szentség kiszolgáltatási formát. Aki 

jelentkezett keresztelésre, áldozásra, szép csendben, néha dugiban, 

elvégezték a szertartást. 1999-ben a Magyar Katolikus Püspöki kar 

elérkezettnek látta az időt, hogy nálunk is bevezetésre kerüljön a 

katekumenátus. Vác felsővárosban  mi is az elsőáldozásra készülőknek 

kezeseket választottunk, bemutattuk őket a közösségnek. Hat felnőtt 

testvérünk jelentkezett, hogy szeretne felkészülni az elsőáldozásra. A 

katekumenátus szertartása szerint  nagyböjt 2. vasárnapján a 17 gyermek 

után bemutattuk őket a közösségnek, megáldottuk az érzékszerveiket, hogy 

úgy lássanak, beszéljenek, cselekedjenek mint Jézus. Ezen a napon adtuk át 

nekik a keresztet, amely az egyetlen reményünk. Az egész közösség 

örömmel fogadta a   katekumeneket, hittanulókat, akik egy év készület után 

Május 2. vasárnapján részesülnek az Eukarisztiában.  A keresztségi 

fogadalom megújításakor átadott gyertyát a húsvéti gyertyáról gyújtjuk  meg: 

„Krisztus világossága legyél!” Az Úr kegyelme és a közösség szeretete 

kísérje őket.   
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életünkből… 

Nagyböjti lelki nap 
 

Március 7.-én délután sokan összejöttünk, hogy húsvétra készüljünk 

Gáspár István atya vezetésével: Kinek mit jelent húsvét ünnepe: a szent 

három nap. Volt, aki azt mondta, neki a nagypéntek a legfontosabb ünnep – 

mert akkor halt meg értünk Jézus (ő nem is szokott eljönni nagycsütörtökön), 

más azt mondta: számára a nagyszombat, illetve a húsvéti vigília a legszebb, 

a legjelentősebb, mert akkor támadt fel Jézus. 
A Vatikáni Zsinat előtt valóban szét lehetett így választani e napokat – és 

bizonyára ebben nőttünk fel. De ma már az egyház nem nagycsütörtökről, 

nagypéntekről, nagyszombatról beszél, hanem a szent három napról. Azt 

akarja mondani, hogy ez a 3 nap egyetlen ünnep – egyetlen titok – elválaszt-

hatatlanul összetartozik. Hogy nagyszombat éjjel, pontosabban húsvét vigíli-

áján Jézus feltámadását ünnepeljük, azt tudjuk. De a nagypéntek – Jézus 

halálának titka – elválaszthatatlan a nagyszombattól: a halál magában hordja 

a feltámadást – egyetlen valóság két oldala számunkra. S a nagycsütörtök? 

Jézus irántunk való legnagyobb szeretetének ünnepe ez. Ekkor adta nekünk 

testét és vérét: az áldozást, a szentmisét. Ebben a szentmisében már az első 

nagycsütörtökön ott volt – s ott van a világ végéig – a nagypéntek és a húsvét 

titka: Krisztus értünk vállalt halála s feltámadása. Nagypéntek és nagyszom-

bat éjjele (illetve húsvét) valamiképpen nincs nagycsütörtök nélkül: Krisztus 

nagycsütörtökön – az utolsó vacsorán – adta nekünk a kenyérben és borban 

az ő halálát és feltámadását – hogy egyesüljünk vele. Minden szentmisénk 

(minden vasár- és ünnepnap és mindennap) nemcsak Krisztus egész nagy-

csütörtöki szeretetét hordozza – hanem hordozza magában Krisztus halálát és 

feltámadását – nagypéntek és húsvét titkát is. Ezzel egyesülünk minden 

áldozásban. Akik mélyebben megértették a liturgia titkát – talán közelebb kerültek 

már mindehhez: A húsvét titkát tehát a három szent nap együtt fejezi ki, ünnepli. 
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életünkből… 

Istennek szenteltek éve 
 

Ciszter nővérek tanúságtétele templomunkban. Márc. 

8.-án   Zita   és   Judit   nővér  jött  el  közénk  Kisma- 

rosról.   „Krisztus  szeretete   hívott   minket   egybe. 

Szerzeteséletünk: szeretet-válasz erre a hívásra Szent Benedek Regulája és a 

ciszterci lelkiség élő és éltető hagyományai szerint. Az imádságban gyökere-

ző életünk és az életben gyökerező imádságunk ad lehetőséget nap mint nap 

arra, hogy a látható valóság értékét és értelmét a Láthatatlanban hordozzuk.” 

 

A megszentelt élet évében „a Pápa és az Egyház azt kéri tőlünk, hogy hála-

adással emlékezzünk meg a múltunkról, éljük meg szenvedélyes szeretettel a 

jelent és reménységgel telve öleljük át a jövőt. …A valódi kérdés, amelyet föl 

kellene tennünk magunknak, az egyetlen fontos kérdés ahhoz, hogy teljesség-

gel élhessük a megszentelt életet, csakúgy, mint az egész keresztény életet, 

ez: hogyan élhetnénk hivatásunkat ma szenvedélyes szeretettel?  

Csak innen elindulva éled újra a hála és a remény lángja.” 

 

Egyházmegyei zsinat 
 

Immár nyolcadik alkalommal találkoztak a Váci esperesi kerület küldöttei 

március 12-én. A téma előadója Turai János máriabesnyői plébános volt. A 

téma az egyházi szolgálattevők: A jézusi szolgálat nem csupán lelki maga-

tartás, hanem nagyon is konkrét tettekben mutatkozik meg. Isten szolgálata 

és a felebarát szolgálata elválaszthatatlanok egymástól. CÉLUNK: szolgála-

tunkat Krisztus lelkületével, Őt megjelenítve végezzük az egyházi dokumen-

tumokban megjelölt útmutatás szerint.  A lelkipásztori munka alapja a sze-

mélyesség!  Egyetlen plébános sem képes eljutni plébániája területén levő 

minden hívőhöz. Elsődleges feladata tehát, hogy munkatársakat neveljen: 

hitoktatók, akolitusok, közösségvezetők… stb., akik segítségére lehetnek az 

evangelizációban. Meg kell teremteni a munka és a pihenés harmóniáját! Így 

működhetünk hatékonyan együtt Jézussal a világ megszentelésében 
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életünkből… 

Felhívás 
 

Istennek hála templomunkat nagyon sok kiránduló, 

turista, zarándok keresi fel. Sajnos nem tudnak bejutni, 

csak  a  hátsó részből csodálhatják meg templomunkat.  

Szeretettel kérjük azokat a testvéreinket, akik már nyugdíjasok és heti 6-8 

órában tudnának templomi ügyeletet vállalni, jelezzék készségüket a sekres-

tyében vagy a plébánián. Számukra tartani fogunk egy ismertetőt a templo-

munk történetéről. Egy prospektust is szándékozunk kiadni, amely segíthet a 

tájékozódásban. Sok templomban vannak jelen ilyen kedves idősebb em-

berek, akik jó szóval, szeretettel fogadják a látogatókat. Ez is módja lehet az 

evangelizációnak, amire az egyház meghív mindannyiunkat. A plébániánk 

honlapján amely most húsvéttól új arculattal jelenik meg, találhatunk egy 

menüpontot a templom belső szépségeiről.  www.felsovaros.hu 

 
Szentlélek, szeretet lelke! Újítsd meg pünkösd csodáját egyházadban itt és most! 

Készíts fel minket, hogy befogadhassuk ajándékaidat, melyekkel el akarsz 

halmozni minket. Szűz Mária! Megváltónk Édesanyja. Rád bízzuk az ide látogató 

embereket. Érintsd meg a szívüket. Vezesd őket szeretett Fiadhoz! Ámen. 

 

Egyházzenei hangverseny templomunkban: 
 

Március 20.-án pénteken  a Váci Tavaszi Fesztivál keretében a Magyar 

Rádió énekkara szerepelt templomunkban. A Nagyböjti koncerten 

Mendelssohn, Schütz, Reger, Brahms… műveiből hallhattunk . A húsvéti 

készületünkben igazi ajándék volt ez az egyházzenei hangverseny. Köszönet 

a szervezőknek! 

 
 

A Kisváci Regőczi Kápolna felújításának támogatására  „Téglajegyek” 

kaphatók a plébánián és a sekrestyében. 

 

 

http://www.felsovaros.hu/
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Hírek: 
 

- Április 25-én szombaton 9-től kirándulás Kismaros, Ciszter 

monostor, Börzsönyliget. 

-  Április 26-án 16.00-tól jegyesoktatás. 

-  Május 9-én szombaton 9.30-tól Hivatásnap fiataloknak Kismaroson. 

-  Május 10. vasárnap elsőáldozás (8.30:gyermekek, 11.00: felnőttek). 

-  Május 16-án szombaton Nagymarosi ifjúsági találkozó. 

-  Május 25-én pünkösdhétfőn zarándoklat Máriaremetére 

-  Május 31-én 16.00-tól jegyesoktatás. 

-  Június 15-től 20-ig napközis tábor  
-  Július 1-től 5-ig hittanos tábor Leányfalun 

 

Tudod-e...          

 - ki, hogyan hal meg? 
 

-  A szabót kinyírják,  

- A lovász elpatkol, 

- A vadásznak lőttek, 

- A papnak harangoznak, 

- A tűzoltó elég gyorsan,  

- Az aratóért jön a kaszás, 

- A trombitásból kifogy a szusz, 

- A koldus jobblétre szenderül, 

- A teniszezőben megáll az ütő, 

- A bérlő örökös otthonra lel, 

- A boldogtalan megboldogul,  

- A léghajósnak elszáll a lelke, 

- A vegetáriánus fűbe harap, 

- A papnak harangoznak, 

- A házmester beadja a kulcsot, 

- A molnárt felőrli az élete, 

- A takácsnak elszakad élete fonala, 

- A pék megeszi kenyere javát,  

- A kertész a paradicsomba kerül, 

- Az órásnak üt az utolsó órája, 

- A kalauz eléri a végállomást, 

- A prímásnak elszakad a húrja, 

- A pénztáros elszámol az élettel, 

- A búvár örök álomba merül, 

 

életünkből… 

humor… 

- A meteorológusnak  befellegzett, 

- A színésznek legördül a függöny, 

- A kisembereket elteszik láb alól, 

- A virágárus alulról szagolja az ibolyát, 

- A matróz az örök nyugalom tengerére hajózik,  

- A postásnak megnyílik a mennyország kapuja, 

- A muzsikusnak elhúzzák az utolsó nótáját. 

 


