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ApCsel 10,34a.37-43; Kol 3,1-4 
vagy 1Kor 5,6b-8; Jn 20,1-9

„Aki hisz, elnyeri 
bűnei bocsánatát.”

Krisztus dicsőséges testben 
való föltámadásának eseményével 
nem olyan kapcsolatban vagyunk, 
mint eggyel a régmúlt események 
közül, amelynek valamiképpen 
haszonélvezői vagyunk.

Annak a hitnek, amely a szeretett 
tanítvány szívében fogan meg először 
a lepleket látva – még mielőtt Jézus 
megjelent volna neki –, köze van a 
mi mostani életünkhöz; belenyúlik 
legszemélyesebb életrétegünkbe, sőt 
életünk lényegét képezi.

Ez lesz nyilvánvaló az 
Olvasmányból, a Pünkösd 
lángtengeréből előlépő Szent Pé-
ter beszédéből: „Aki hisz, elnyeri 
bűnei bocsánatát.” A bűnbocsánat 
újjáteremtés. Jézusba kapaszkodva 
kiléphetek eddigi életem halotti 

lepleiből, s a hit által Jézusba iktatva 
az anyag, az ösztönök és az egész 
világ fölötti uralomban részesülök. 
A bűnbocsánattal visszaadta szabad-
ságomat. Nem számít többé a múlt. 
Szent halála végtelen érdemeiért 
megnyílt előttem az atyai háznak, Is-
ten belső életének ajtaja. Ez a belső, 
lényegében láthatatlan történés, Hús-
vét lényege itt és most érint engem. 
A megbocsátás oly nagy esemény, 
hogy az életünk értelme függ tőle. 
Ha nem bocsát meg, akit szeretünk, 
s akit megbántottunk, akár az öngyil-
kosságig menően is értelmét veszti 
a létezés. Ezért Húsvét töredelmes 
szentgyónás nélkül nem Húsvét, 
legfeljebb csak annak utánzata, mert 
csak így valósulhat meg, hogy aki 
hisz benne, elnyeri bűnei bocsána-
tát.

A választható két Szentlecke 
bármelyikét is olvassuk a mai na-
pon, mindkettő arról szól, hogy 
Jézus Krisztus feltámadása itt és 
most számunkra létező, bennünk 



végbemenő esemény is egyben: 
Meghaltatok – olvassuk a kolosszei 
levél részletében –, és életetek el 
van rejtve Krisztussal az Istenben. 
Életünk magja: személyiségünk, 
lelkünk minden örökkévalóságra 
rendelt képességével együtt (sza-
badság, szeretetre való képesség, 
értelem, akarat) a hit által Krisztussal 
Isten legbelső életébe lett beágyazva. 
Ez a feltámadás előzetes eseménye, 
lényege, elővételezése. Attól függ a 
mi üdvösségünk, hogy ezt mennyire 
vállaljuk fel, mert egy ajándékot el is 
kell fogadni.

Mennyiben haltál meg az Istent 
visszautasító világ számára és szakí-
tottál eddigi bűnös életeddel? „Nem 

tudjátok, hogy egy kevés kovász az 
egész tésztát megkeleszti?” El a régi 
kovásszal! – írja az Apostol az első 
korintusi levélben. A Húsvét előtti 
életből semmi rosszat, alantasat bele 
ne keverj Húsvét utáni életedbe. 
Nem arról van szó, hogy mindjárt 
vétkezhetetlenné válj, hanem hogy 
ne alkudj meg rosszra való hajla-
moddal. Ebből fakad Húsvét múl-
hatatlan ragyogása és békessége, 
mellyel köszönt bennünket a mai na-
pon a Feltámadott.

Barsi Balázs-Telek Péter-Pál: 
Magasság és mélység – 

Szent idők
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....nagycsütörtök délután – az „in 
Coena Domini” [az Úr vacsorájának 
emlékére bemutatott – a szerk.] 
szentmisével – megkezdődik Krisz-
tus kínszenvedésének, halálának és 
feltámadásának húsvéti triduuma, 
amely az egész liturgikus év csúcs-
pontja, de csúcspontja keresztény 
életünknek is.

A szent három nap az utolsó 
vacsora emlékének felidézésével 
kezdődik. Szenvedésének előestéjén 
Jézus a kenyér és bor alakjában fela-
jánlja testét és vérét az Atyának, 
apostolainak pedig táplálékul adja 
azokat, és megparancsolja nekik, 
hogy örökké folytassák ezt a felaján-
lást az ő emlékezetére.

A szertartás evangéliuma, mely 
a lábmosást eleveníti fel, az Eucha-
risztiának ugyanezt a jelentését fe-
jezi ki, csak más szemszögből. Jé-
zus – mint egy szolga – megmossa 
Simon Péter és a többi tizenegy 
apostol lábát (vö. Jn 13,4–5). Ezzel 
a prófétai tettel kifejezi életének és 
szenvedésének értelmét, amely nem 
más, mint az Istennek és a testvérek-
nek nyújtott szolgálat: „Az emberfia 
ugyanis nem azért jött, hogy neki 
szolgáljanak, hanem hogy ő szolgál-
jon” (Mk 10,45).

Ez történt a keresztségünkben 
is, amikor Isten kegyelme lemosta 
rólunk a bűnt, és Krisztusba öltöztünk 
(vö. Kol 3,10). Ez történik, valahány-

Ferenc pápa: a szent Három nap során lépjünk be 
krisztus misztériumába!
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szor megünnepeljük az Úr emlékeze-
tét az Eucharisztiában: közösségre 
lépünk a Szolga-Krisztussal, hogy 
engedelmeskedjünk parancsának: 
hogy szeressük egymást, ahogyan 
ő szeretett minket (vö. Jn 13,34; 
15,12). Ha úgy járulunk szentáldo-
záshoz, hogy nem vagyunk őszintén 
készek megmosni egymás lábát, ak-
kor nem ismerjük fel az Úr testét. Ez 
tehát Jézus szolgálata, Jézusé, aki 
teljesen odaadja önmagát.

....a nagypénteki liturgián Krisz-
tus halálának misztériumáról elmél-
kedünk, és kifejezzük hódolatunkat a 
kereszt előtt. Életének utolsó pillana-
taiban, mielőtt Atyjának adná lelkét, 
Jézus ezt mondja: „Beteljesedett!” 
[vagy más szóval: „Elvégeztetett!” 
– a szerk.] (Jn 19,30). Mit jelent Jé-
zusnak ez a szava: „Beteljesedett”? 
Azt jelenti, hogy az üdvösség műve 
beteljesedett, hogy az Írások megta-
lálták teljes beteljesedésüket Krisz-
tus, a feláldozott bárány szereteté-
ben. Önmaga feláldozásával Jézus 
átalakította a legnagyobb gonosz-
ságot a legnagyobb szeretetté.

A századok során éltek olyan 
férfiak és nők, akik életük tanúság-
tételével felragyogtatták ennek a 
tökéletes, teljes és romlatlan sze-
retetnek egy-egy sugarát. Örömmel 
emlékezem napjaink egyik hősies 
tanújára, Andrea Santoro atyára, 
aki a római egyházmegye papja, 
Törökországban pedig misszioná-
rius volt. Néhány nappal azelőtt, 
hogy Trabzonban meggyilkolták, 

ezt írta: „Azért vagyok itt, hogy 
együtt éljek ezekkel az emberekkel, 
és engedjem, hogy Jézus kölcsönve-
gye testemet… Csak akkor leszünk 
képesek az üdvösség szolgálatára, ha 
felajánljuk saját testünket… A világ-
ban levő rosszat hordoznunk kell, a 
fájdalomban osztoznunk kell, felvé-
ve azt önnön testünkbe, egészen, 
ahogyan Jézus tette.” (A. Polselli: 
Don Andrea Santoro, le eredità, Città 
Nuova, Roma, 2008, 31.).

Ennek a mi korunkban élt em-
bernek és sok más embernek a példá-
ja támogasson minket, hogy Krisz-
tust követve mi is odaadjuk életünket 
szeretetajándékként testvéreinknek. 
Ma is sok férfi és nő van, igazi vér-
tanúk, akik odaadják életüket Jézus-
sal együtt, pusztán azzal a szándék-
kal, hogy megvallják hitüket. Ez egy 
szolgálat, a vérünk ontását is vállaló 
keresztény tanúságtétel szolgálata, 
ezt a szolgálatot végezte el Jézus 
értünk: megváltott minket végsőkig 
menő szolgálatával. Ez a jelentése az 
„elvégeztetett, beteljesedett” szónak. 
Milyen szép is lesz, amikor életünk 
végén hibáinkkal, bűneinkkel terhel-
ten, de jótetteinkkel és felebarátaink 
iránti szeretetünkkel együtt mindnyá-
jan kimondhatjuk majd az Atyának, 
Jézushoz hasonlóan: „Beteljesedett!” 
Nem azzal a tökéletességgel, aho-
gyan ő, hanem csak így, egyszerűen: 
„Uram, minden tőlem telhetőt 
megtettem. Beteljesedett!” Amikor 
kifejezzük hódolatunkat a kereszt 
előtt, amikor szemléljük Jézust, és 
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gondolunk a szeretetre, a szolgálatra, 
az életünkre, a keresztény vértanúkra, 
az is jót tesz nekünk, ha életünk vé-
gére is gondolunk. Senki nem tudja 
közülünk, mikor fog bekövetkezni, 
de kérhetjük a kegyelmet, hogy el-
mondhassuk: „Atyám, minden tőlem 
telhetőt megtettem. Beteljesedett!”

Nagyszombat az a nap, ame-
lyen az egyház Krisztus sírban való 
„pihenését” szemléli a kereszten ara-
tott győzelme után. Nagyszombaton 
az egyház ismét Máriával azonosul: 
az egyház egész hite őbenne össz-
pontosul, hiszen ő az első és töké-
letes tanítvány, ő az első és tökéletes 
hívő. A teremtett világot beborító sö-
tétségben egyedül csak ő tartja égve 
a hit lángját, ő remél minden remény-
telenség ellenére (vö. Róm 4,18) Jé-
zus feltámadásában.

A húsvétéjszakai nagy virrasz-
tás során pedig újból felhangzik az 
alleluja, megünnepeljük a feltámadt 
Krisztust, a világmindenség és a 
történelem középpontját és célját. 
Reménnyel eltelve virrasztunk és 
várjuk az ő visszatérését, amikor a 
húsvét a maga teljességében feltárul 
majd előttünk.

Néha úgy tűnik, hogy az éjszaka 
sötétje behatol a lelkünkbe; néha úgy 
látjuk, hogy „már nincs mit tenni”, 
és szívünknek nincs többé ereje sze-
retni… De éppen ebben a sötétben 
gyújtja meg Krisztus Isten szereteté-
nek tüzét: fénysugár töri át a sötét-
séget, és új kezdetet hirdet. Valami 
elkezdődik a legmélyebb sötétség-

ben. Tudjuk, hogy az éjszaka éppen 
akkor a legsötétebb, mielőtt megvir-
radna. De éppen ebben az éjsötét-
ben győz Krisztus, ekkor lobbantja 
fel a szeretet tüzét. A fájdalom köve 
elhengeríttetik, és tér nyílik a re-
ménységre. Ez a húsvét nagy titka! 
Ezen a szent éjszakán az egyház 
átadja nekünk a feltámadt Krisztus 
világosságát, hogy többé ne legyen 
bennünk az a siránkozás, hogy „már 
nincs mit tenni”, hanem inkább az a 
reménység, amely megnyílik a jövőt 
hordozó jelen számára: Krisztus 
legyőzte a halált, és vele együtt mi 
is! Életünk nem ér véget a sírt elzáró 
kő előtt, hanem túllép azon a Krisz-
tusba vetett reménnyel, aki éppen 
abból a sírból támadt fel. Keresztény-
ként arra kaptunk meghívást, hogy a 
hajnal őrszemei legyünk, akik észre 
tudják venni a feltámadt Krisztus 
jeleit, miként az asszonyok és a 
tanítványok, akik a hét első napjának 
hajnalán a sírhoz futottak.

Kedves testvéreim, e szent 
három nap során ne szorítkozzunk 
az Úr szenvedéséről való megem-
lékezésre, hanem lépjünk be a titok-
ba, tegyük magunkévá az ő érzelmeit, 
az ő belső magatartását, ahogyan Pál 
apostol hív bennünket erre: „Ugyana-
zok az érzelmek legyenek bennetek, 
amelyek Krisztus Jézusban voltak.” 
(Fil 2,5) Ha így teszünk, akkor áldott 
húsvétunk lesz!

Forrás: magyarkurir.hu
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Fejtörő

Az előző szám megfejtése: PONCIUS PILÁTUS

A húsvéti vigília liturgiája a fény-ünnepséggel kezdődik. A fény, a világosság, 
mint Krisztus-szimbólum már az evangéliumokban is jelen van, és szerepet 
játszott a karácsony kialakulásában is. A fény, mint a feltámadt Krisztus vilá-
gossága, igen kifejező szimbólum, de a liturgiában csak akkor érvényesül, ha sötét 
van. -  A fény-ünnepséget követő igeliturgiában olyan ószövetségi olvasmányok 
hangzanak el, amelyek valamiképpen kapcsolatban állnak a húsvéti misztéri-
ummal. Természetesen erről szól a szentlecke és a z evangélium is. -  Ha van 
keresztelkedő, akkor most következik a keresztelés, de ha nincs, a keresztségi 
hitvallásra és a hívek keresztségi ígéreteinek megújítására mindenképpen sor 
kerül. -  Az eucharisztia liturgiája a szokott módon történik. A szentmise után 
szokás körmenetet tartani. Ez nincs benne az egyház hivatalos liturgikus rendjé-
ben, de ha nem kap túl nagy hangsúlyt, jól kiegészíti azt. 

a) Az alábbi felsorolásban a húsvéti vigília liturgiájának 16 elemét (moz-
zanatát) találja, de nem időrendi sorrendben, hanem összekeverve. Olvassa 
végig, és mindegyikről állapítsa meg, hogy a liturgia melyik fő részébe tar-
tozik, majd az utána álló két nagybetűt másolja be sorjában az illető főrész 
négyzeteibe úgy, hogy felül legyen a baloldali, és alul a jobboldali betű. 
(Mintaként az első páros már be van írva.) Vigyázzon a sorrendre, olyan 
maradjon, mint a felsorolásban volt. Ha minden betűt a helyére írt, a két 
négyzetsorból egy fontos mondatot olvashat ki.

Mindenszentek litániája TO – Felajánlás DN – Tűzszentelés JA – Ószövet-
ségi olvasmányok SN  - Kánon, benne az átváltoztatás ÁN – Keresztvíz 
megáldása ÁB – Húsvéti gyertya meggyújtása ÉL – Szentlecke FA – Ün-
nepélyes bevonulás égő gyertyával ZE – Miatyánk SE – Keresztségi ígéret 
megújítása MB - Evangélium EG Exultet (örömének) UG – Homília LY – 
Keresztelés AÜ – Áldozás AP
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Hirdetések

A hónap első vasárnapján 15 órai kezdettel végezzük az Irgalmasság óráját, 
majd utána a Szentségimádást a Szent Anna kápolnában.

 Úgyszintén a hónap első vasárnapján tartjuk a szentmisék utáni gyűjtést 
a plébániai kiadásokra. Isten fizesse meg a kedves hívek adományát!

Kedden, április 7-én, a plébánia nagytermében 17:00 órai kezdettel ft. Fehér 
Tibor káplán úr újabb erkölcsteológiai előadására kerül sor. Szeretettel várjuk az 
érdeklődőket.

Pénteken a CSALÁDMISÉK keretén belül lesz bemutatva a szentmise a 
Szent Anna-kápolnában. Buzdítjuk, és szeretettel várjuk a családokat a szentmi-
sére!

Közöljük, hogy a Szent András-templom javítására meghirdetett gyűjtés 
összege, az elmúlt héten 140.- EUR-val gyarapodott. Így az év kezdete óta 4 
447.- EUR-t tesz ki. Isten fizesse meg az adakozók nagylelkűségét!

Mint már a kedves hívekkel tudattuk, plébániánk is bekapcsolódott a sze-
gedi Szent Gellért Plébánia által meghirdetett Magyarok Bibliája elnevezésű 
programba. Ez alkalomból egy kézzel írott Szentírás készül, melyet zarán-
doklat keretén belül szeretnének majd átadni a Szentatyának. Az általunk vállalt 
könyvnek több mint a fele elkészült az elmúlt időszakban. Továbbra is várjuk a 
vállalkozó kedvű jelentkezőket, akik hajlandóak lennének egy A4-es oldalt má-
solni a Szentírásból. A másolásra jelentkezni, illetve feliratkozni a hátsó asztalon 
kitett listán lehet. Itt az érdeklődők részletesebb ismertetőt is találhatnak erről a 
nemes kezdeményezésről. Isten fizesse meg mindenki segítségét! 

Egyházközségünk papjai áldott ünnepeket kívánnak a kedves híveknek!

Elérhetőségek:

Római Katolikus Egyház, 
Révkomárom
Nádor utca 11.

Pf. 44.
945 05 Komárno 5

Tel.: +421 35 7730 036
Fax: +421 35 7903 900

Web: www.revkomaromiplebania.hu
E-mail: dekanat.komarno@abu.sk

Hivatalos órák: H - P, 8 - 12 óra 
között.
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5. vasárnap: HÚSVÉTVASÁRNAP
ApCsel 10,34a.37-43; Zs 117; 1Kor 5,6b-8; Jn 20,1-9
Jézust megölték, de Isten harmadnapon feltámasztotta őt
6. hétfő
ApCsel 2,14.22-32; Zs 15; Mt 28,8-15
Jézust feltámasztotta Isten, aminek mi tanúi vagyunk
7. kedd
ApCsel 2,36-41; Zs 32; Jn 20,11-18
Jézust, akit keresztre feszítettek, Krisztussá tette Isten
8. szerda
ApCsel 3,1-10; Zs 104,1-9; Lk 24,13-35
A názáreti Jézus nevében kelj föl, és járj!
9. csütörtök
ApCsel 3,11-26; Zs 8; Lk 24,35-48
Az élet fejedelmét megöltétek, Isten azonban föltámasztotta
10. péntek
ApCsel 4,1-12; Zs 117; Jn 21,1-14
Nincsen üdvösség senki másban, mint Jézus Krisztusban
11. szombat
ApCsel 4,13-21; Zs 117; Mk 16,9-15
Nem tehetjük, hogy ne mondjuk el, amit láttunk és hallottunk

Heti liturgikus naptár
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IV.
6.

Pondelok – H
étfő

8:00 
m

agyar
9:00 

slovenská
11:00 

m
agyar

Szent R
ozália

Sv. O
ndrej

Szent A
ndrás

† Pál, K
atalin és nagyszülők

† Jozef, K
arolína a súrodenci

† Szülők: István és Irén
IV.
7.

U
torok – K

edd
8:00 

m
agyar

10:00 
slovenská

17:00 
slovenská

Szent R
ozália

Penzión
Sv. A

nna

Rózsafűzér társ. † tagjaiért
N

a úm
ysel kňaza

† Leonard a čl. r. Skačanovej a 
Jóčikovej

IV.
8.

Streda – Szerda
7:00 

slovenská
8:00 

m
agyar

16:00 
m

agyar

Sv. A
nna

Szent R
ozália

Szent A
nna

Za pokoj v rodine
Rózsafűzér társ. élő tagjaiért
† M

argit
IV.
9.

Štvrtok – C
sütörtök

8:00 
m

agyar
18:00 

slovenská
Szent R

ozália
Sv. A

nna
Élő Igor
† K

olom
an a Jozef

IV.
10.

Piatok – Péntek
7:00 

slovenská
8:00 

m
agyar

18:00 
m

agyar

Sv. A
nna

Szent R
ozália

Szent A
nna

† Vojtech
Élő Béla és testvérek
† A

nna, Zoltán és szülők
IV.
11.

Sobota – Szom
bat

8:00 
m

agyar
18:00 

slovenská
18:00 

m
agyar

Szent R
ozália

Sv. R
ozália

Szent A
ndrás

† László Tibor
† M

ikuláš  M
ária

† Szülők: Ilona és János

IV.
12.

D
RU

H
Á

V
EĽK

O
N

O
ČN

Á
N

ED
EĽA

N
ED

EĽA BO
ŽIEH

O
 

M
ILO

SRD
EN

STVA

H
Ú

SV
ÉT

2. VA
SÁ

RN
A

P
ISTEN

I IRG
A

LM
A

SSÁ
G

 
VA

SÁ
RN

A
PJA

8:00 
m

agyar
9:00 

slovenská
11:00 

m
agyar

18:00 
m

agyar

Szent R
ozália

Sv. O
ndrej

Szent A
ndrás

Szent A
ndrás

† Pál és Erzsébet
† M

agdaléna, Vojtech a Július
Élő Béla és családja
M

iséző pap szándékára

a szentmisék rendje
2015. április 6 – 12.
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