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Mt 26,14 - 27,66
Ha meg kellene filmesítenem húsvétot
Ha meg kellene filmesítenem húsvétot – de ki mer Mel Gibsonnal versenybe szállni? – e jelenet két meg nem nevezett tanítványát azonosítanám az emmauszi kettővel. Ennyi szabadsága legyen egy művésznek. A
virágvasárnapi szolgálat – mint végső soron minden az evangéliumban – a
Feltámadásban nyeri el végső értelmét. Drámai a párhuzam! A magukkal
viaskodó, csalódott tanítványok letörten elemzik majd, hogy az álhatatlan
tömeg, mely felismerte őt a szamárcsikón lovagolva, mint Dávid Fiát, hamarosan szembefordul vele, és elárulja, halálát kívánja. Most, mindennek vége.
Tévedtünk volna? – kérdik egymást. Próféta? Lehet, de Messiás? Pedig tudjuk, hogy Dávid Fia, és lám, mégis… Nem, nem lett királyunk. Maradnak
hát az ideiglenesen hazánkban tartózkodó megszállók. Hát soha nem szabadulunk meg tőlünk?
Az ujjongás pillanatai, mint a mai ünnepen azonban olyan erőforrások,
amelyekből majdan táplálkozhatunk a gyötrelmes csalódások, a szenvedés
idején. Feltéve, hogy ismerjük a történelmet, és annak szeszélyes logikáját.
Feltéve, hogy annak hiszünk, aki mindent előrelátott – még az úton álldogáló,
jelképként szükséges szamarat és csikóját is – a tökéletes rendezőnek, és
nem a történelem ordibáló statisztáinak! Akik vezényszóra hozsannáznak,
majd megint csak vezényszóra halálba küldik megmentőjüket. Az emmauszi

úton – a Feltámadás után, húsvétkor – mindez értelmet nyer majd. És hálásak
leszünk, hogy minket küldött a szamarakért.
Kiss Ulrich SJ

Virágvasárnap
Virágvasárnap ünnepli az egyház Jézusnak szamáron való diadalmas jeruzsálemi bevonulását: sokan a nép közül ruhájukat terítették az útra,
mások ágakat törtek a fákról, s eléje szórták. Az előttejáró és utána tóduló
sokaság így kiáltozott: Hozsanna Dávid fiának! Áldott, ki az Úr nevében jön!
Hozsanna a magasságban! (Mt 21, 8). Ennek nyomán került az ünnep szertartásai közé a pálmás, Európa északi tájain pedig a barkás körmenet.
A körmenet tehát jeruzsálemi eredetű, ahol a legutóbbi időkig minden esztendőben megismétlődött a jeruzsálemi püspök személyében az Úr
jelképes bevonulása a szent városba. A körmenet népe a falakon kívül gyülekezett. Itt történt a pálmaszentelés. A kapukat bezárták a menet előtt, csak
később nyitották meg. A püspök szamárháton vonult be, a kanonokok és
hívek pedig ruhájukat terítették eléje.

Szent három nap
(közvetlen lelki készülődés
Urunk, Jézus Krisztus feltámadásának megünneplésére)
E napok alkalmasak arra, hogy erősebb vágy éledjen fel bennünk a
Krisztussal való egyesülésre és komolyan, tudatosan szeressük Őt, aki életét
adta értünk. A szent három nap ismét elénk állítja azokat az eseményeket,
amelyek a legfőbb megnyilvánulásai Isten emberek iránti szeretetének.
A húsvéti triduum megünneplésére készüljünk úgy, hogy magunkévá
tesszük Szent Ágoston buzdítását: „Figyelmesen szemléljük a szent három
nap során Urunk keresztre feszítését, eltemetését és feltámadását. E három
misztériumból átéljük azt a jelenben, aminek a jelképe a kereszt, a hit és a
remény által pedig azt, aminek a temetés és a feltámadás a jelképe!”
A húsvéti szent három nap holnap, Nagycsütörtökön kezdődik az esti
misével „in cena Domini”, bár délelőtt egy másik jelentős liturgikus ünnepséget tartunk, a krizmaszentelési misét, amely során az egész egyházmegye
papsága összegyűl a püspök körül, megújítja papi ígéreteit és részt vesz a kate2
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kumenek és a betegek olaja, valamint a krizma megáldásában. A papság alapítása mellett e napon megünnepeljük, hogy Krisztus totálisan odaadja Magát
az emberiségnek az Eucharisztia szentségében. Azon az éjszakán, amelyen
elárultatott, ránk hagyta – amint az Írás mondja – a testvéri szeretet „új parancsát” (mandatum novum) a
lábmosás megrázó gesztusa
által, amely
a
szolgák
alázatos szolgálatára emlékeztet minket. Egyetlen
nap alatt nagy
misztériumokat idézünk
fel, s ez eucharisztikus
adorációval ér véget Urunk Olajfák-hegyi szenvedésére emlékezve. Hatalmas szorongást érezve, mondja az evangélium, Jézus azt kéri övéitől, hogy:
„Virrasszatok és imádkozzatok velem!” És látjuk, hogy a mai tanítványok is
gyakran elalszanak. Ez volt Jézus számára az elhagyatottság és magány órája,
amelyet követ éjszaka az elfogás és a Kálváriára vezető fájdalmas út kezdete.
Nagypéntek, középpontban a passióval, a böjt, a megtartóztatás napja, amelyen a keresztről elmélkedünk. A templomokban felidézett
passiótörténetben Zakariás próféta szavai visszhangzanak: „Feltekintenek
arra, akit keresztül szúrtak!” (Jn 19,37). Nagypénteken a Megváltó átdöfött
szívére kívánunk tekinteni, ahol – mondja Szent Pál apostol – „el van rejtve
a bölcsesség és tudomány minden kincse” (Kol 2,3), sőt, „Benne lakozik
az istenség teljessége” (Kol 2,9), s ezért az apostol kimondja, hogy „semmi
mást nem akar ismerni… csak Jézus Krisztust, a megfeszítettet!” (1Kor 2,2)
Igaz: a kereszt tárja fel „a szélesség és hosszúság, magasság és mélység”
kozmikus dimenzióit, ez az a szeretet, amely meghalad minden ismeretet –
azé a szereteté, amely eltölt minket „Isten teljességével” (Vö. Ef 3,18-19).
„A kereszthalálában történik meg teljesen Istennek az az önmaga ellen fordulása, melyben önmagát ajándékozza oda, hogy az embert újra fölemelje
és megmentse – ez a szeretet legradikálisabb formája.” (Deus caritas est
„hogy egyek legyenek”
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No.12.) Krisztus keresztje - írta Nagy Szent Leó pápa – „minden áldás forrása és oka”.
Nagyszombaton az Egyház lelkileg Máriával egyesül és imádságban
a szent sír előtt marad, ahol Isten Fiának teste fekszik, élettelen állapotban
nyugszik a megváltás műve után, amelyet halálával vitt végbe (Vö. Zsid 4,113). Az éjszakai Húsvéti vigíliában az újonnan megkereszteltek és az egész
keresztény közösség szíve újra éled az örömteli Gloria és Alleluja éneklése
közben, mert Krisztus feltámadt és legyőzte a halált.
Kedves testvérek, hogy képesek legyünk lelki haszonnal átélni
Húsvét ünnepét, az Egyház arra kéri híveit, hogy járuljanak e napokban a
bűnbocsánat szentségéhez, amely egyféle halál és feltámadás mindnyájunk
számára. Az ókori keresztény közösségben Nagycsütörtökön volt a bűnbánók
ünnepélyes kiengesztelődésének ünnepe, amit a püspök vezetett. Természetesen a történelmi feltételek megváltoztak, de ma is kötelesek vagyunk egy
jól végzett gyónással készülni Húsvétra. Becsülni kell a szentséget, hiszen
ebben a Feltámadott ajánlja fel nekünk az új élet kezdetének lehetőségét és
örömét. Tudatában vagyunk annak, hogy bűnösök vagyunk, de bízunk az
isteni irgalmasságban! Béküljünk ki Krisztussal, hogy még inkább átéljük és
átadjuk feltámadásának örömét. Krisztus megbocsátása, amit a bűnbocsánat
szentségében ad belső és külső béke forrása, s ez tesz képessé minket arra,
hogy a béke apostolai legyünk abban a világban, amelyben sajnálatos módon megosztottságok, szenvedések és tragédiák vannak, gyűlölet és erőszak,
képtelenség a kibékülésre, az őszinte megbocsátásra.
Tudjuk azonban, hogy nem a gonoszé az utolsó szó, mert a megfeszített és feltámadt Krisztusé a győzelem, s ez lesz látható az irgalmas szeretetben. Az Ő feltámadása ezt a bizonyosságot adja nekünk: a világban lévő
minden sötétség ellenére nem a gonoszé az utolsó szó! Ezzel az igazsággal
bátorítva képesek leszünk nagyobb bátorsággal és lelkesedéssel elkötelezni
magunkat, hogy egy igazságosabb világot építsünk.
Ezt kívánom mindnyájotoknak, kedves testvérek szívből, remélve,
hogy felkészültök hittel erre az elközelgő húsvéti ünnepek segítségével.
Legyen társatok Mária, a legszentebb, aki követte isteni Fiát a szenvedésben
és a keresztnél, és osztozik az Ő feltámadásának örömében! (XVI. Benedek
pápa)
Maga László atya
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Karl Rahner
Előkészületi imádság az elmélkedéshez
Jézus szenvedéséről és haláláról Urunk, Jézus Krisztus, Megváltónk
és Üdvözítőnk, áldott szent kereszted előtt térdelek. Megnyitom szívemet és
lelkemet drága szenvedésed szemlélésére. Keresztedet állítom szegény lelkem
elé, hogy jobban megértsem és szívembe véssem, mit tettél és szenvedtél
értem. Kegyelmed segítsen, hogy elűzzem szívem tompaságát és közömbösségét. és elfelejtsem mindennapjaimat ebben a félórában, amikor szeretetem,
bánatom és hálám nálad időzik. Szívek királya, megfeszített szereteted karolja át gyönge, szegény, fáradt és meggyötört szívemet. Adj nekem bensőséges
érzelmet irántad. Ébreszd föl bennem, aminek híjával vagyok: a részvétet és
szeretetet irántad, a figyelmet és hűséget, hogy támogassanak, amikor szent
szenvedésedről és halálodról elmélkedem.
Pilinszky János:
Harmadnapon
És fölzúgnak a hamuszín egek,
hajnalfele a ravensbrücki fák.
És megérzik a fényt a gyökerek
És szél támad. És fölzeng a világ.
Mert megölhették hitvány zsoldosok,
és megszünhetett dobogni szive Harmadnapra legyőzte a halált.
Et resurrexit tertia die.

Hirdetések

Kérjük a kedves híveket, hogy jelentsék be a házaknál lévő betegeket a gyóntatásra. Címet és telefonszámot kérünk. Előre köszönjük!
Hétfőn a Szent Rozália-templomban szolgáltatjuk ki a szentkenet szentségét
a 8 órai szentmise keretében.
A húsvét előtti gyóntatás a Szent András-templomban ma, 15 órakor kezdődik.
Buzdítjuk a kedves híveket a szentgyónás elvégzésére.
„hogy egyek legyenek”
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A Hétfájdalmú Szűzanya évében, május 1-én valósul meg a magyar hívek
zarándoklata Sasváron. Kérjük a kedves híveket, hogy a zarándoklat iránt
érdeklődők Kacz Jankánál jelentkezzenek a 0904 515 451-es telefonszámon.
Jelentkezésüket minél előbb várjuk. Köszönjük.
Buzdítjuk a kedves híveket a Szent Háromnap-on való jelenlétre. Nagycsütörtök, nagypéntek és nagyszombat.
•    Nagycsütörtökön 20 óráig lehet virrasztani a Fekete Madonna
kápolnánál.
•   Nagypénteken 10 órai kezdettel tartjuk a városi keresztutat. Kezdés a Szent Rozália templomnál. A nagypénteki szertartások magyar nyelven
15 órakor kezdődnek a Szent András-templomban. A szertartások után 20
óráig lehet adorálni a Szent Sír kápolnában. Nagypénteken szigorú böjti napot tartunk egyházunk előírásának megfelelően.
•   Nagyszombaton 9 órakor helyezzük ki az Oltáriszentséget imádásra a Szent Sírhoz. Az eltétel 17 órakor történik. A nagyszombati vigília
20 órakor kezdődik. Kérjük a kedves híveket, hogy nagyszombaton hozzanak magukkal gyertyát, csepegés-gátlóval felszerelve.
Tudatjuk a kedves hívekkel, hogy a templomban, a hátsó asztalon kihelyezésre került egy doboz, amelybe imaszándékaikat helyezhetik el a kedves
testvérek papírcédulán (az imádságot kérő neve nélkül). A szándékokra azután a Mária Légió tagjai szeretnék felajánlani imádságukat, minden szerdán
az imaórájuk befejező részeként.
Hirdetjük a kedves híveknek, hogy a Nagyszombati Érseki Hivatal pályázatot (konkurzust) hirdet a MARIANUM Egyházi Iskolaközpont igazgatói
tisztségének betöltésére. A pályázókra vonatkozó feltételek a kifüggesztett
hirdetményen olvashatók.
Felhívjuk a kedves hívek figyelmét, hogy a Szentsír virágdíszítéséhez
adományaikat az újságos perselybe helyezhetik el. Köszönjük!
Közöljük, hogy a Szent András-templom javítására meghirdetett gyűjtés
összege, az elmúlt héten 270.- EUR-val gyarapodott. Így az év kezdete óta
4 118.- EUR-t tesz ki. Isten fizesse meg az adakozók nagylelkűségét!
A PORTE c. folyóirat 1,30 €. A rászorultak megsegítését szolgálja.
6
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Heti liturgikus naptár
13. vasárnap: VIRÁGVASÁRNAP
(Szent I.Márton)
Iz 50,4-7; Zs 21; Fil 2,6-11; Mt 26,14 - 27,66
Nem voltam engedetlen, nem hátráltam meg, mert az Úr megsegít
14. hétfő
(Szent Tibor)
Iz 42,1-7; Zs 26; Jn 12,1-11
Benned ajándékozom meg világosságommal a nemzeteket
15. kedd
Iz 49,1-6; Zs 70; Jn 13,21-33.36-38
Szolgám vagy, hogy eljusson szabadításom a föld határáig
16. szerda
(Soubirous Szent Mária Bernadett, Szent Labre Benedek)
Iz 50,4-9a; Zs 68,8-34; Mt 26,14-25
Az Úr megsegít engem, ezért nem maradok gyalázatban
17. csütörtök: NAGYCSÜTÖRTÖK
Kiv 12,1-8.11-14; Zs 115; 1Kor 11,23-26; Jn 13,1-15
Tartsátok emlékezetben ezt a napot, és ünnepeljétek meg!
18. péntek: NAGYPÉNTEK
Iz 52,13 - 53,12; Zs 30; Zsid 4,14-16; 5,7-9; Jn 18,1 - 19,42
A mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze
19. szombat: NAGYSZOMBAT

„hogy egyek legyenek”
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A szentmisék rendje
2014. április 14 – 20.

IV.
16.

IV.
15.

IV.
14.

Veľká streda –
Nagyszerda

Veľký utorok –
Nagykedd

Veľký pondelok –
Nagyhétfő

Veľký štvrtok –
Nagycsütörtök
Veľký Piatok –
Nagypéntek

IV.
17.
IV.
18.
Veľká sobota –
Nagyszombat
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

IV.
19.
IV.
20.

HÚSVÉTVASÁRNAP

7:00
8:00
18:00

slovenská
magyar
magyar
magyar
magyar
slovenská

slovenská
magyar

8:00
10:00
17:00

7:00
8:00

magyar
magyar

magyar
slovenská

9:00
18:00
18:00
18:00

10:00 slov-maď.
15:00 slovenská
15:00 magyar
17:00 – 20:00

Sv. Anna
Szent Rozália
Szent Anna

Na úmysel
† Édesanya Ilona
† Steiner György és neje Mária

Szent Rozália
Sv. Ondrej
Szent András
Sv. Ondrej

Bányai cs. † tagjai
† Jozef a Rudolf
Miséző pap szándékára
† Magdaléna, Vojtech, Július a
Július
Miséző pap szándékára

Adorácia – Szentségimádás
Veľkonočná vigília
Húsvét vigíliája

† László Tibor
† Marek a Rudolf

† Irén, Zoltán és Margit
Megtérésért
† František, Jozef a Emília
Sv. Anna
Szent Rozália

† Margita
† Lévai Tibor, Ilona, lányuk
Mária
† Hortulána nővér
† Szülők

Szent Rozália
Panzió
Sv. Anna

Szent Anna
Szent Anna

Keresztút – Kríž. cesta
Obrady
Szertartások
Adorácia – Szentségimádás

Szent András
Sv. Rozália

Szent Rozália
Sv. Rozália
Szent András
Sv. Ondrej

magyar
slovenská
magyar
slovenská

Szent Anna

Sv. Ondrej
Sv. Rozália
Szent András
8:00
9:00
11:00
18:00

magyar

9:00 – 17:00
20:00 slovenská
20:00 magyar

18:00
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