
  
 

 
  

 

AAA   TTTEEE   AAARRRCCCOOODDDAAATTT   KKKEEERRREEESSSEEEMMM   SSSZZZÜÜÜNNNTTTEEELLLEEENNN   
 

elépünk az egyházi év leg-
fontosabb hetébe, aminek 

középpontjában a szent 
háromnap áll, amikor a mi 
Urunk szenvedését, halálát és 
dicsőséges feltámadását ün-
nepeljük. Nemrég jöttem fel az 
üres templomból. De tényleg 
üres a templom? A katolikus 
templom sohasem üres, hi-
szen az Eukarisztiában való-
ságosan jelen van az Úr Jézus. 
A szertartások sem maradnak 

el, néhány elemet kivéve. Ez a 
különleges időszak szinte rá-
kényszerít arra, hogy újra 
gondolkodjunk el az életünk 
és a hitünk értelmén.  

árcius utolsó péntekén 
egy megrendítő imaórát 
vezetett Ferenc pápánk a 

Szent Péter bazilika előtt. Az-
óta is sokszor eszembe jut egy 

mondata, ami az Új Ember he-
tilap címlapjára is felkerült. 
„Azt hittük, hogy örökké 
egészségesek maradhatunk 
egy beteg világban.” A világ, 
amelyben élünk beteg, de az 
Isten szereti, így is szereti. Az 
evangélium egyik leggyakrab-
ban idézett mondatát halálo-
san komolyan kell vennünk. 
„Úgy szerette Isten a világot, 

hogy egyszülött Fiát adta oda 
érte” (Jn 3,16). A zsoltáros 
mély vágyát magunkévá kell 
tennünk ezekben a napokban: 
„a te arcodat keresem szünte-
len” (Zsolt 27,8). Ha őszinték 
vagyunk önmagunkhoz, akkor 
el kell ismernünk, hogy renge-
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teg időnk van arra, hogy átél-

jük a zsoltáros istenkeresését. 
Tudatosan tervezzük meg a 
napjainkat, mert ha nem ezt 
tesszük, akkor az idő csak 
múlik, de nem telik meg tarta-
lommal. A világ sorsa a mi ke-
zünkben, vagy ha pontosab-
ban fogalmazok, akkor inkább 
a mi szívünkben van. Emeljük 
fel a szívünket az Úrhoz, aki 
irgalmas hozzánk. Legyünk 
ennek az irgalmas szeretetnek 
a csatornái a körülöttünk élők 
számára.  

eghívlak benneteket arra, 

hogy kapcsolódjunk bele 
abba a kilencedbe, amely az 
Irgalmasság vasárnapjára ké-
szít fel minket. 
https://regi.katolikus.hu/lelki
seg.php?h=36  
Ez az imádság az egyik leg-
szebb közbenjáró imádság, 
amit ismerek. Imádkozzunk 
együtt azért, hogy Isten irgal-
ma áradjon ki a szíveinkbe, és 
azon keresztül az egész világ-
ra.  

Janó atya
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Ferenc pápa március 27-én, pénteken imát vezetett és rendkívüli, teljes 

búcsúval járó Urbi et Orbi áldást adott a Szent Péter-bazilika előtti üres 

téren, a világméretű koronavírus-járvány idején Isten irgalmába ajánlva 

Róma városát és az egész emberiséget 

Ferenc pápa 18 órakor 

a Szent Péter-bazilika 

lépcsőin, a katekézisek 

szokásos helyén veze-

tett imádságot, miköz-

ben az üres Szent Pé-

ter téren esett az eső. 

Isten igéje Szent Márk 

evangéliumából (4,35–

41) hangzott fel, ezt 

követte a Szentatya 

homíliája. 

Ferenc pápa homíliájában hangsúlyozta: Most, amikor háborgó tengeren hajó-

zunk, tehozzád esdeklünk: „Kelj fel, Urunk!” 

Beszéde után a pápa az erre a különleges alka-

lomra a Santa Maria Maggiore-bazilikából a 

Szent Péter térre érkezett Salus Populi Romani-

kegykép elé járult. 

A római nép megmentője elnevezésű kegykép 

Róma legnagyobb tisztelet övezte Mária-

ábrázolása. Leghíresebb másolata a częstoc-

howai Fekete Madonna. A korábbi pápák jár-

ványok és csaták idején imádkoztak az ikon 

előtt. 

Ferenc pápa 2013. március 14-én, a megválasz-

tása utáni reggelen a kegykép előtt imádkozott, 

és hasonlóan tesz külföldi apostoli útjai előtt és 

után is. 

Legutóbb március 15-én, vasárnap délután fo-

hászkodott előtte a pápa, amikor gyalog ellátogatott a Santa Maria Maggiore-

bazilikába, majd ezt követően a San Marcello al Corso-templomban a csoda-

tevő feszület előtt imádkozott. 

Most is ugyanígy tett, miután a csodatévő feszületet is a Szent Péter térre hoz-

ták e rendkívüli imádság alkalmából. 

A sötét fából készült feszülethez számos csoda kötődik, többek között Róma 

városának az 1522-es súlyos pestisjárványtól való megmenekülését is annak 

tulajdonítják, hogy bűnbánati körmenetben a templomtól a Szent Péter-

bazilikához vitték. A mostani processzió az egészségügyi előírások betartása 
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miatt elmaradt, de a pápa Róma 

városa és az egész világ nevében a 

kereszthez járult. 

Ezután szentségimádás követke-

zett: az Eucharisztiát a bazilika 

előterében felállított oltárra he-

lyezték ki. Ferenc pápa és a kis 

számú asszisztencia csendben 

imádkozott, majd könyörgő litáni-

át mondtak. 

Ezt követően a pápa Urbi et Orbi 

áldást adott az Oltáriszentséggel. 

Ahogy Angelo Comastri bíboros, 

a Szent Péter-bazilika főpapja ki-

hirdette: „A Szentatya, Ferenc, 

mindazoknak, akik a rádió, a tele-

vízió vagy más kommunikációs eszközök révén részesülnek a szentségi áldás-

ban, megadja a teljes búcsút az Egyház által rögzített formában.” 

Forrás: Magyar Kurír 

Március 11-én az egészségügyi vészhelyzetre tekintettel Ferenc pápa Szűz Má-

riára, az üdvösség és remény jelére bízta Róma városát, Olaszországot és az 

egész világot, ahogyan XII. Piusz pápa is tette 1944. június 11-én a Szent Ig-

nác-templomban a náci csapatok visszavonulása idején. 

A Szentatya imájának fordítása: 

Ó, Mária, te mindig az üdvösség és a remény jeleként ragyogsz utunkon. 

Rád bízzuk magunkat, betegek Egészsége, aki hitedben szilárdan kitartva a ke-

reszt alatt osztoztál Jézus fájdalmában. 

Római nép Üdvössége, te tudod, mire van szükségünk, és biztosak vagyunk, 

hogy gondoskodni fogsz arról, hogy mint a galileai Kánában visszatérhessen 

az öröm és az ünneplés a mostani megpróbáltatások után. 

Isteni Szeretet anyja, segíts, hogy felismerjük és elfogadjuk az Atya akaratát, 

és megtegyük, amit Jézus mond majd nekünk, aki magára vette szenvedésein-

ket és fájdalmunkat, hogy a kereszt által elvezessen bennünket a feltámadás 

örömére. Ámen. 

Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Szülője, könyörgésünket meg ne vesd 

szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, ó, 

dicsőséges és áldott Szűz! 

 

A veszélyhelyzet elvonulásáig arra hívunk mindenkit, hogy a déli imádságot 
követően naponta fohászkodjunk együtt Istenhez Erdő Péter bíboros, prímás 
imádságával és kérjük a Szűzanya oltalmát Ferenc pápa felajánló imája segít-
ségével.             Csatlakozz az imádsághoz! 
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Er dő  Pé te r b í bo ro s  im ádsá g a  já rv ány  i d e jé n  
Mindenható Urunk, atyáink Istene! 

Hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. 

Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségei-

ért. Hálát adunk azért, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és 

képesek vagyunk arra, hogy világunkról és önmagunkról új és új felismerések-

re jussunk. 

Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért 

és azért, hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél in-

kább köszönjük neked, hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk 

megváltó halála és feltámadása által utat nyitottál nekünk az örök boldogság-

ra. 

Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk ere-

jéből teljesen biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig 

a te kezedben van az életünk. 

Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a 

mostani járvány ellenszerét! Adj a társadalmak vezetőinek éleslátást, hogy 

megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a 

betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászoru-

lókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a 

betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt 

és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segí-

tő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg ember-

társainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős 

viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez. 

Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel 

és mulasztással elkövettünk! 

Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz nekünk! 

Boldogságos Szűz Mária, Betegek Gyógyítója, könyörögj értünk! 

Ámen. 

 

PÜSPÖKI RENDELKEZÉS A JÁRVÁNY IDEJÉRE 
Olyan sajátos kihívás előtt állunk, amelyben eddig nem volt részünk. Fontos, 

hogy minél kevésbé kockáztassuk – a hatósági rendelkezéseknek és ajánlá-

soknak is eleget téve – testvéreink égészségét és életét a jelenleg kialakult jár-

ványhelyzet idején. 

A püspök atya hangsúlyozza, meg kell tanulnunk, hogy az eukarisztiával való 

kapcsolatunk a fizikailag érzékelhető színek időleges vétele nélkül is valósá-

gos és értékes, kéri, hogy kapcsolódjunk be otthonainkból a közvetített szent-

misékbe! Ezzel kapcsolatban ajánlja Puskás Attila dogmatika professzor atyá-

nak a Magyar Kuríron korábban megjelent írását. 
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https://www.magyarkurir.hu/hirek/teologiai-megfontolasok-jarvanyugyi-

helyzet-kapcsan2020 

 

Az alábbiakban Marton Zsolt váci megyéspüspök rendelkezését olvashatják. 

Püspöki rendelkezés: 

Az egymás iránt érzett felelősségtől vezetve a következőképpen rendelkezem: 

- a Váci Egyházmegyében nincs lehetőség a rendkívüli áldoztatásra, 

- gyóntatás csak halálveszély esetén lehetséges, 

- a nagyhét liturgiáival kapcsolatban tartsuk meg a Szentségi Kongregáció 

és a Püspöki Konferencia útmutatásait. Ne állítsunk szentsírt, és ne tartsunk 

szentsírlátogatást! 

A járvány időszakban szentségkiszolgáltatás csak halálveszély esetén lehet-

séges. 

Ügyeljünk egymásra, különösen idősebb testvéreinkre, éljünk az otthoni 

személyes illetve családi ima lehetőségeivel, hogy a járvány időszak elmúltá-

val visszatérhessünk a nyilvános liturgiákhoz és a szentségek vételéhez! 

Marton Zsolt s.k. 

megyéspüspök 
Külső körülményeink ellenére is kívánjuk, hogy azt az örömöt mindnyájan 

megtapasztaljuk, amit az első Húsvétkor a zárt ajtók mögött összegyűlt apos-

tolok is átéltek, amikor a feltámadt Úr megjelent közöttük! 

Forrás: vaciegyhazmegye.hu 
 

KÖSZÖNTELEK, Ó JÉZUS AZ ÉN SZEGÉNY SZÍVEMBEN 

A LELKI ÁLDOZÁSRÓL 
A jelenleg kialakult szükséghelyzetben az online közvetítések alkalmat adnak 

a szentmisébe való bekapcsolódáshoz, azonban az Eucharisztiát nem tudjuk 

magunkhoz venni, de lelki áldozást a szertartások alatt és azokon kívül is vé-

gezhetünk. Erre hívjuk a kedves testvéreket. 

 

AZ ÁLTALÁNOS FELOLDOZÁS 

Az általános feloldozás (lat. absolutio generalis) a bűnbocsánat szentségének 

olyan formája, melyben az egyéni hívő, vagy akár a hívők egész csoportja 

egyszerre részesül feloldozásban, mégpedig egyéni bűnvallás (vagyis a bűnök 

egyenkénti felsorolása) nélkül. Ezt a formát rendes körülmények között nem 

lehet alkalmazni, ám súlyos szükség esetén a megyéspüspök engedélyezheti 

gyakorlását. Ám fontos tudni, hogy ahhoz, hogy valaki érvényesen részesüljön 

általános feloldozásban, nem csak az szükséges, hogy kellően fel legyen ké-

szülve és valóban megbánja bűneit, hanem egyszersmind az is, hogy elhatá-

rozza azoknak a súlyos bűneinek kellő időben egyenként való megvallását, 

melyeket jelenleg nem tud így meggyónni. (Vö. CIC 961–963. kán.) 
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A TÖKÉLETES BÁNAT FÖLINDÍTÁSA 

A bűnbocsánat elnyerésének a bűnös részéről mindig alapvető feltétele a bá-

nat: a bűnök megbánása, mellyel Isten előtt fájlaljuk, hogy vétkeztünk, a bűnt 

valóban rossznak ítéljük, s egyúttal fölébresztjük a jó szándékot, hogy a bűnt 

kerülni akarjuk. Rendes körülmények között az Egyházban a súlyos bűnök 

megbocsátása csakis a gyónás szentségében lehetséges. Olyan helyzetekben, 

amikor súlyos indok áll fenn, és a gyónási alkalom hiányzik, fölindíthatjuk 

magunkban a tökéletes bánatot (lat. contritio perfecta), s Isten bocsánatát így 

is elnyerhetjük. Azonban egy ilyen tökéletes bánat fölindítása magában kell, 

hogy foglalja a mielőbbi gyónás szándékát. (Vö. CIC 916. kán.) 

 

IMA A TÖKÉLETES BÁNAT FÖLINDÍTÁSÁHOZ: 
Teljes szívemből bánom, ó, édes Istenem, hogy Téged oly sokszor és oly na-

gyon megbántottalak, mert ezáltal méltatlanná lettem kegyelmedre, kedvedből 

kiestem és mind ideig-, mind örökkévaló büntetésedet megérdemeltem. Ki-

váltképpen pedig azért bánom bűneimet, mert Téged, legfőbb jót, legjobb 

Atyámat és legnagyobb jótevőmet megbántottalak. Ó, édes Istenem, erősen 

felteszem magamban, hogy a Te kegyelmeddel téged, szerető jóságos Istene-

met semmi bűnnel, de legfőképp ... [itt gondolj azokra a bűnökre, amelyek el-

len különös törekvéssel küzdesz] meg nem bántalak és a bűnre szolgáló al-

kalmakat gondosan elkerülöm. Kérlek, Uram, őrködjék fölöttem jóságos sze-

med, és add, hogy a következő napokat az eddigieknél jobban használjam! 

Boldogságos Szűzanyám, szent Őrzőangyalom, legyetek velem! Ámen. 

 

LELKI ÁLDOZÁS 

A lelki áldozás (lat. communio spiritualis) az áldozás egyik módja, amikor fi-

zikai módon nem tudja valaki magához venni az Oltáriszentséget, de lelkileg 

mégis elnyerheti a szentáldozás kegyelmeit. Fontos azonban tudni, hogy a lel-

ki áldozásra ugyanúgy fel kell készülnie a hívőnek, mint egyébként a rendes 

szentáldozásra, vagyis a kegyelem állapotában kell lennie. Aki valamilyen sú-

lyos bűn miatt nem járulhat egyébként szentáldozáshoz (pl. rendezetlen házas-

ság miatt), az lelki áldozást sem tud végezni. 

 

IMA A LELKI ÁLDOZÁSHOZ: 
Uram Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged és szeretlek Téged teljes 

szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a 

szentáldozásban, hogy Veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben köl-

tözz a szívembe, és végy lakást benne örökre! 

A mi Urunk Jézus Krisztus Teste őrizzen meg engem az örök életre! Köszön-

telek, ó Jézus az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied 

akarok lenni életemben és halálom után is. Ámen. 

Forrás: Váci Egyházmegye 
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Krisztus velünk jön az otthonainkba 
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2020. március 17-én közleményt 

adott ki, hogy a rájuk bízottakért érzett felelősségtől vezérelve, a koronavírus 

járvány Magyarországon való megjelenése miatt meghirdetett veszélyhelyzet-

ben a nyilvános liturgia 2020. március 22-től, Nagyböjt 4. vasárnapjától a 

templomokban szünetelni fog. De mindezek mellett kéri a paptestvéreket, 

hogy továbbra is tartsanak templomainkban vagy megfelelő kápolnában 

szentmiséket, tanúságot téve arról, hogy az Eucharisztia az Egyház életének 

középpontja, és így a népért végzett miseszándékok se maradjanak el. 

Ezzel egy időben kiderült, hogy a médiában kétszer annyi szentmise lesz mos-

tantól, ami nyilván azért is fontos, hogy reggeli, napközbeni vagy esti időpon-

tot választva mindenki bekapcsolódhasson a szentmiseáldozatba. Mégis, va-

lami nem hagyott nyugton, még ugyanazon a napon, amikor a közlemény 

megjelent, felhívtam Janó atyát és a ShoeShine vezető koordinátorát, hogy jó 

lenne a Szentháromság-templomból is közvetíteni misét vasárnaponként, amíg 

vissza nem áll az élet a normális kerékvágásba. Nagy öröm és hála volt a szí-

vemben, hogy azonnal támogatták az ötletet, és már az első vasárnapi szent-

misét Janó atya élő közvetítéssel tudta celebrálni. 

Ahogy egyszer olvastam Edinburgh érsekétől, hogy „Krisztus az élet, a szent-

mise a biztosítókötelünk”, de a fizikai találkozás és maga a plébánia segít min-

denkinek a közösség megélésében, a napi nehézségek leküzdésében. Ezért 

fontos számunkra, hogy Janó atya és Zsolt atya a digitális világ előnyeit ki-

használva „interfész” tud lenni az egyházközség hívei és az élő Isten között. 

Így a hívek találkozni tudnak egymással, még ha csak a „virtuális” térben is, 

de együtt ünnepelhetik az eucharisztiát, és közösen ajánlhatják fel az Úrnak a 

nehézségeket vagy akár az örömöket is, miközben személyes prédikációt hal-

lunk felváltva a saját egyházközségünk plébánosától és helyettes plébánosától! 

Felelősek vagyunk egymásért, a közösségért, ezért mindenkit nagy szeretettel 

hívunk vasárnap délelőttönként 10:30 órakor az internet elé, hogy együtt 

vegyünk részt a szentmisén addig, amíg az egyházmegye nem oldja fel a szü-

netet. 

A mihamarabbi találkozás reményében fogadjuk meg Jeremiás próféta taná-

csát, amit a babiloni fogság idején mondott: „ne féljünk, mert Isten velünk jön, 

megszabadít és megment minket”. 

A következő oldalakon lehet bekapcsolódni az élő közvetítésbe: 

 http://szentharomsagtemplom.hu/ 

http://szentharomsagtemplom.hu/
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 https://www.facebook.com/szovetseggodolloert 

 https://youtu.be/Zgbhc9V7hJE (ez a link a március 29-i szentmise link-

je, ami hetente változik majd) 

K. Csaba 

 

Online szentmisék 
Vasárnap 

Láttam már szentmisét televízióban, hallgattam rádióban. Néztem és hallgat-

tam, mint egy szép, felemelő előadást. Tudtam, hogy ezt most másképpen kell 

megélnem, készülni rá lelkileg és fizikailag, mint amikor templomba megyek, 

és részt venni rajta, ott lenni. Nem volt természetes, ezért nem is ment magá-

tól. De segítséget kaptam. Amint, úgy háromnegyed 10-kor beállítottam a lap-

topomat, megláttam, hogy unokahúgom Siófokról üzenetet küldött faceboo-

kon. Beának hívják, aznap volt a névnapja. Egy fénykép volt az üzenet, és né-

hány sor írás: „Hedda néni, meg kell osszam a boldogságomat. A fiúktól kap-

tam.” (férj és két kisfiú). A képen egy fehér terítős íróasztal gyertyákkal, fe-

születtel, szentírással és egy tévével összekötött laptoppal, a monitoron egy 

templombelső. Nagyon szép volt, megkönnyeztem, amit meg is írtam neki. 

„Mi 10-re megyünk misére Kaposvárra, búcsúzom.” 

Gyorsan leterítettem az asztalt, feszületet tettem rá és a Bibliát, a gyertyát 

meggyújtottam. Végig gondoltam, kik nézhetik velem együtt, azt tudtam, kik 

vannak ott, hogy együtt legyek velük. És már kezdődött is a szentmise. Részt 

https://www.facebook.com/szovetseggodolloert
https://youtu.be/Zgbhc9V7hJE


Fény és Forrás   2020. április 

   10 
 

  

vettem rajta az elejétől a végéig, mintha ott lettem volna a kápolnánkban. A 

tökéletes bánat felindítása, a prédikáció: Jézus vissza akarja adni a látásunkat.  

A lelki áldozás során Jézust ténylegesen a szívembe fogadhattam.  

 

Örömmel írtam utána egy levélben: Veletek vettem részt az online szentmisén, 

és Isten kegyelméből, a Szentélek segítségével mélyen és örömmel tudtam 

megélni. Tapasztaltam Jézus jelenlétét az Igében és a lelki áldozásban. Köszö-

nöm újra! 

 

Hétköznap 

Nagyon sok hétköznapi szentmise közül lehetett választani, sok atya misézik 

úgy, hogy élőben közvetítik. Mert közösségre vágytam, hogy a digitális térben 

is meg tudjam élni Jézus jelenlétét köztünk, a váci közvetítést választottam. 

Mindjárt hétfőn bekapcsolódtam. Zsolt püspök atyával Paszternák Tamás mi-

sézett. Már ez öröm volt. Aztán a mise folyamán a facebook jóvoltából láttam 

azoknak az ismerőseimnek a nevét, akik szintén ott voltak. És tényleg, a Mi-

atyánk imádkozásánál, a béke kézfogásnál fogtam a kezüket. Tudtam, kikkel 

alkotunk egy közösséget. „Akik ketten vagy hárman ………”. Ő ott volt köz-

tünk. 

Azóta is igyekszem ezt a hétköznapi szentmisét választani, és a lelki áldozás-

ban hálát adok Jézusnak azokért a kegyelmekért, amelyekkel elhalmoz ben-

nünket ezekben a napok. Hogy erőre kapjunk, és másokon fizikailag és lelki-

leg segíthessünk.              -hh- 
 

Betegek szentségének kiszolgáltatása  
 

Március 8-án délelőtt a ½ 11-es 

szentmisében szolgáltatta ki Janó atya 

a betegeknek azt a szentséget, amelyre 

előző nap szombaton 10 órától adó-

dott alkalom felkészülni. 

Janó atya beszédében utalt arra, hogy 

a történelem során a betegek szentsé-

gének értelmezése megváltozott. Ré-

gebben csak a halál előtt álló ember 

utolsó keneteként szolgált, de ma már 

bárki felveheti, idős és fiatal egyaránt, 

aki valamilyen tartós betegségben 

szenved, legyen az fizikai vagy lelki. 

A krizmának szimbolikus jelentése 

van, és utal Jézus szenvedésére, mivel 

a szöget a keresztre feszítésekor pon-

tosan arra a helyre szúrták be, ahol a 

krizmával a betegek csuklóját megke-

nik. Janó atya felidézte Szent Pálnak a 

kolosszeiekhez írt levelében említett 

kijelentését, hogy „testemben kiegé-

szítem, ami Krisztus szenvedéséből 

hiányzik”. Felhívta a figyelmet, hogy 

bár történnek esetenként valóban testi 

gyógyulások, a betegek szentsége in-

kább lelki gyógyulást hordoz magá-

ban. Tudsz-e ebben a kiszolgáltatott 

helyzetben is jó és türelmes lenni? 

Megtanít a szenvedés, a kereszthordo-

zás alázatos elviselésére, megtapasz-

taljuk korlátainkat, határainkat, gyen-

geségeinket.  

A továbbiakban három atyánál folyt 

gyóntatás, mi pedig a házas csoporttal 
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gitáron kísérve dalokkal, imádsággal, 

versekkel és elmélkedésekkel nyújtot-

tunk segítséget a betegeknek, hogy 

szívüket meg tudják nyitni és kön--

nyebben befogadhassák Isten áldását 

és kegyelmét.      

              Simon Erika 

 

„Jeruzsálem leányai - mondta nekik – ne engem sirassatok. In-

kább magatokat sirassátok és gyermekeiteket.” Lk 23,28) 
 

Könnyek. A fájda-

lom, a gyász és az 

öröm könnyei. A be-

tegség, a halál és a 

gyógyulás könnyei. 

Mennyi hullik most 

naponta a világban? 

Képes lesz-e lemosni 

azt a sok ránk rakódott réteget, amit 

az önzés, a szeretetlenség, a gyűlölet, 

a meg nem értés épített rá a szemé-

lyiségünkre, eltorzítva azt az embert, 

akit Isten jónak, szépnek teremtett? 

Böjt van. A lemondás ideje. Az ön-

ként vállalt hiány ideje. De ebben a 

böjti időszakban már nem csak azt 

nélkülözzük, amit, többé, kevésbé 

nagylelkűen felajánlottunk.  

Korlátozva van a szabadságunk. Nem 

utazhatunk akárhova, de nem ajánla-

tos bárhova is mennünk. Le kell 

mondanunk kedvenc időtöltéseinkről, 

mint a sport, a színház, mozi… 

Lehet, hogy eljön az az idő, amikor 

nem azt és nem annyit eszünk, ahogy 

megszoktuk. Hogy hiányunk lesz ru-

hából, tisztálkodási eszközök válasz-

tékából. 

Máris sokként érint a biztonságunk 

elvesztése. Aggódunk, félünk. 

A legnagyobb veszteségre szinte 

gondolni sem merünk. Mi lesz, ha el-

kapjuk a járványt? Vagy ami még 

rosszabb szeretteink 

betegednek meg? 

Esetleg halállal vég-

ződik? 

Kell a könny, ha tisz-

tít, felszabadít. De tö-

röljük meg a sze-

münket és nézzünk 

körül, mit tehetünk.  

Segítsünk mindenkin válogatás nél-

kül. Váljunk velük eggyé, nem mér-

legelve, hogy megérdemli-e. 

A telefon segít abban, hogy beszél-

gessünk felebarátainkkal, élesszük 

föl régi kapcsolatainkat, vigasztaljuk 

a még nálunk is nagyobb bajban le-

vőket. 

Böjttel és imádsággal segítsük a távol 

levőket. Kérjük Istent, legyen meg az 

ő akarata. 

Lehet áldás ez a járvány. Féket vet az 

esztelen rohanásunknak. Helyette 

lesz idő a családra, a mellettünk élők-

re. A beszélgetésre, a meghallgatásra. 

Azt gondoljuk, jár nekünk az egyip-

tomi nyaralás, a márkás méregdrága 

cuccok, a 20 000 forintos parfüm, az 

elektromos Mercédesz és sorolhat-

nánk. Önmagukban ezek nem bűnös, 

rossz dolgok. Ez az időszak megmu-

tathatja, hogy vannak ezeknél fonto-

sabb dolgok, és végső soron ezek 

nélkülözhetőek.  Kati
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HÚSVÉTRA KÉSZÜLÜNK 

április 5. Virágvasárnap 

Hozsanna! Áldott ki az Úr nevében jön! 

Virágvasárnappal megkezdődik a nagyhét, amely Jézus szenvedésén és ke-

reszthalálán keresztül a feltámadásának ünnepére, húsvétra vezet el minket. 

Virágvasárnap Jézus Jeruzsálembe való bevonulásáról emlékezik meg a Kato-

likus Egyház. 
 
 

április 9. nagycsütörtök, az Oltáriszentség alapítása 

Ha meg nem moslak, nem vagy közösségben velem 

Az a húsvéti lakoma, a Pászka, melyet Jézus is megünnepelt tanítványaival, a 

szabadulás feletti örömben telt. A szentmisén ezt az örömöt idézi fel a liturgia 

fehér színe, a virág, az orgonaszó, a felcsendülő Dicsőség, melyet a csengők 

hangja kísér. 

Egyben megjelennek a fájdalom jelei is. Jézust azon az éjjelen fogják el, ami-

kor szeretetének legnagyobb jelét adja. Elnémulnak a harangok, a csengők, 

nem szólal meg az orgona sem a feltámadásig. Mint a leölésre szánt bárány - 

így némulunk el mi is. Jézus elbúcsúzik barátaitól, feltárja előttük a szenvedés 

és a szeretet összefüggésének titkát. Megígéri a vigasztaló Szentlelket, aki 

Egyházzá alakítja a tanítványokat és minket is megtanít mindenre. 
 

 

április 10. nagypéntek  

A mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze 

Nagypéntek Jézus elítélésének, megkínzásának, halálának és temetésének nap-

ja. Ezen a napon nincs szentmise. Arra a napra emlékezünk, amikor maga az 

örök Főpap mutatta be véres áldozatát a kereszt oltárán. 

A szent húsvéti eseményben az Úr Krisztus megváltotta az embert, és tökéle-

tes módon tisztelte Istent. Halálával legyőzte halálunkat, föltámadásával újjá-

teremtette az életet. Az Úr szenvedésének, halottaiból föltámadásának három 

napja ezért az egész egyházi év csúcspontja.  
 

Nagypéntek szigorú böjti nap. A hústilalom (mely 14 éves kortól kötelező) 

mellett háromszor szabad étkezni, és egyszer jóllakni. A szigorú böjt megtar-

tása kötelező minden katolikus hívő számára, aki a 18. életévét betöltötte, de a 

60. évét még nem kezdte meg.  
 

április 11. nagyszombat  

Liturgia nélküli idő. Jézus valóban meghalt. Leszállott a legmélyebb emberi 

nyomorúságba, „a holtak birodalmába”. Kivette a mi halálunkból a keserűsé-

get. Ezen a napon az Egyház Jézus sírjánál időzik. A templom sötét, az oltár 

megfosztva áll, csend van. Az Úr a sírjában nyugszik, hívei őrzik azt. 
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április 12. húsvétvasárnap, Krisztus feltámadása (főünnep) 
Az Úr valóban föltámadt! 

Húsvét a liturgikus év legnagyobb ünnepe. A húsvéti szentmise a feltámadt 

Krisztust köszönti, mert övé a hatalom és a dicsőség mindörökké. Minket pe-

dig arra int, hogy a keresztségben új életre kelve az odafönt valókat keressük. 

S így remélhetjük, hogy Krisztussal együtt elnyerjük a feltámadás és az örök 

élet ajándékát. 

 

Részlet a húsvéti szertartásokról kiadott szentszéki dekrétumból 

1 - Virágvasárnap. Urunk Jeruzsálembe való bevonulásának emlékezetét a templom 

épületén belül tartsák. A székesegyházakban alkalmazzák a Misekönyvben lévő II. 

formát, a plébániatemplomokban és az egyéb helyeken pedig a III. formát.   

2 - A Krizmaszentelési mise. Alkalmazkodva a különféle országokban lévő konkrét 

helyzethez, a Püspöki Konferenciák adhatnak útmutatást a krizmaszentelési mise 

későbbi dátumra történő halasztásra.  

3 - Nagycsütörtök. A Lábmosás fakultatív szertartását hagyjuk el. Az Utolsó vacso-

ra emlékmiséjének végén elmarad az Oltáriszentség átvitele, és azt továbbra is a ta-

bernákulumban kell őrizni. Kivételesen minden pap engedélyt kap arra, hogy meg-

felelő helyen, ezen a napon nép nélkül is misét (magánmisét) celebráljon. 

4 - Nagypéntek. Az egyetemes könyörgésekben a püspököknek legyen gondja rá, 

hogy külön megemlékezzenek mindazokról, akik gyászolnak, a betegekről, és a ha-

lottakról (lásd Római Misekönyv). A Hódolat a Szent Kereszt előtt szertartásánál 

egyedül a celebráns csókolja meg a keresztet.  

1 5 - A húsvéti vigília szertartása. Kizárólag a székesegyházakban és a plébánia-

templomokban ünnepeljék. A keresztség liturgiájánál, csak a keresztségi fogadást 

újítsák meg (lásd Római Misekönyv).  

A népi vallásosság kifejezései és a körmenetek esetében, melyek gazdagítják a 

nagyhetet és a három szent napot, a megyéspüspök jogosult dönteni arról, hogy át-

helyezésre kerüljenek-e más megfelelő napokra, pl. szeptember 14-re és 15-re. 

 

Egyházközségünkben nagycsütörtökön és nagypénteken 18.00 órától lesz 

élő közvetítés.  

A húsvéti vigíliába lélekben kapcsolódhatunk be nagyszombaton 20.30-

tól. Online közvetítés nem lesz.  

Húsvétvasárnap és húsvétfőn 10.30-tól élőben közvetítjük a szentmisét a 

már ismert oldalokon. 

 

Nagyheti és húsvéti élő liturgiaközvetítések  
https://www.magyarkurir.hu/hirek/nagyheti-es-husveti-elo-liturgiakozvetitesek-
osszegyujtottuk-lehetosegeket 

 

 

https://www.magyarkurir.hu/hirek/nagyheti-es-husveti-elo-liturgiakozvetitesek-osszegyujtottuk-lehetosegeket
https://www.magyarkurir.hu/hirek/nagyheti-es-husveti-elo-liturgiakozvetitesek-osszegyujtottuk-lehetosegeket
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Sík Sándor: Rózsakoszorú 

in Húsvét vers 
 
Minden ige már betellett. 
Az elgördült szikla mellett 
Két fehér angyal lebeg. 
 
És felelvén egy a másnak, 
Énekelnek és hárfáznak 
Szép angyali éneket. 
 
„Jaj, hogy hullott drága vére 
Gethsemáne friss füvére! 

Keresztények sírjatok!” 
 
 „Szél a felhőt szerte fújja. 
Él a Krisztus! Allelúja! 
Emberek! Feltámadott!” 
 
„Véres ajkán ostoroknak 
Izzó gyöngyszemek csorognak, 
Forró vére földre hull.” 
 

„Fényben fürdik fönn a Tábor, 
Zeng az ég és zúg a távol: 
Fényes felhőn száll az Úr.” 
 
„Vérzi főjét ráfonódva 
Sebző tüskék szörnyű csókja. 
 

„Szeretetét ránklehelte: 
Ég a Pünkösd izzó Lelke, 
Zúgnak élő nagy szelek.” 
 
„Nézd a véres nagy keresztet! 
Jaj, sebes két térde reszket, 
Jaj, le kell roskadnia.” 
 
„Rózsaszínű fellegekben 
A mosolygó mennybe lebben 

Asszonyunk szűz Mária.” 
 
„Föld megindul, holt megéled. 
Jaj, kereszten függ az élet! 
Minden elvégeztetett.” 
 
„Énekelnek allelúját, 
Boldogasszony koszorúját 
Szép angyali seregek.” 
 

Így dalolt az angyalének, 
És mindenek figyelének, 
Fű, fa, virág hallgatott. 
 
Minden hívek koszorúja 
Énekelje: Allelúja! 
Él az Úr! Feltámadott! 

Szánjátok meg, emberek!” 
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Kandalló Családműhely 2020. február 22. Ölelj át! 
 

 

Az előadássorozat második részeként 

Huszár Krisztiná pár- és családtera-

peuta mutatta be számunkra a Susan 

Johnson által kidolgozott „Ölelj át!” 

c. kötődéselmélet programot. A ne-

ves családterapeuta szerint a szer-

elem kiszámítható, fenntartható és 

gyakorolható művészet egész életen 

át. A délután megnyitójaként a témá-

hoz Janó atya fűzött hozzá pár gon-

dolatot. Utalt Rembrandt „Tékozló 

fiú” c. festményére, ahol Istennek a 

fiú vállán nyugvó keze egyszerre fér-

fi és női kéz, ezzel azt sugallva, hogy 

Istenben megtalálhatjuk a férfi hatá-

rozott, irgalmas szeretetét és egyben 

a női gyengédséget és gondoskodást. 

Szent Iréneuszt idézve hangsúlyozta, 

hogy Isten két karjával öleli át az 

embert, és hogy egész életünk egy 

szerelmi ölelés. A továbbiakban szé-

pen felépített, logikus előadást hall-

hattunk a kötődési stílusokról a fel-

nőtt korban, mely lehet a másik fél 

irányába biztonságos, bizonytalan és 

bizalmatlan. Hallottunk a kötődési 

sérülések feloldásáról, a program cél-

járól, és arról, hogy hogyan őrizzük 

meg a szerelmet. A szünetben ismét 

volt lehetőség kicsit beszélgetni, po-

gácsát és teát fogyasztani, majd há-

rom csoportban műhelymunka folyt, 

amelyben az egyes kötődési stíluso-

kat próbáltuk feltérképezni képek és 

szavak formájában, összegyűjteni az 

ezekre jellemző pozitív és negatív ki-

fejezéseket. Eredményként és tanú-

ságként az a meggyőződés erősödött 

meg bennem, hogy semmi sem fehér 

és fekete, hogy a szeretetkapcsola-

tokban mindig lehet fejlődni, és hogy 

hálát kell adnunk Istennek mindenért, 

mert még a pillanatnyilag átláthatat-

lan és reménytelennek tűnő helyzet-

ből is van kiút, és ha dolgozunk rajta 

és próbálunk belesimulni Isten tervé-

be, akkor ebből áldás lesz, és a pár-

kapcsolatunk egy még magasabb 

szintre kerülhet. Hálásan köszönjük a 

szervezőknek és Krisztinek ezt a 

nagyszerű lehetőséget.  

Simon Erika 
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Kandalló Családműhely 2020. március 14.  

Családi hangzavar: Mit mondok és mit értesz?  
A záró elő-

adáson ismét 

Mártitól és 

Gábortól 

hallhattak ért-

ékes tapaszta-

latokat és 

gondolatokat 

arról, hogyan 

érdemes 

kommunikál-

ni a házas-

ságban, csa-

ládban.  

Mit érzünk és 

mit mondunk?  

Hogyan hallgassunk, hogy meghall-

juk a lényeget? 

Hogyan mondjuk, hogy meghallják a 

lényeget? 

Hol beszélünk el egymás mellett? 

Miből lesznek a konfliktusok? 

Mit mondjak, ha nem értek egyet ve-

led? 

Ilyen és hasonló kérdésekről volt szó 

szombaton, március 14-én az elő-

adásban és a csoportos és páros be-

szélgetésekben is . 

Ez volt az ez évi műhely utolsó al-

kalma, és hosszú időre az utolsó kö-

zösségi összejövetel plébániánkon a 

korlátozások bevezetése előtt.  

Jó, hogy még meg tudtuk tartani!  
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Nemzetközi kitekintés a Gödöllői Kolping Családban
Február 15-én tartotta a Gödöllői 

Kolping Család a soron következő ta-

lálkozóját, melynek témája a Kolping 

mozgalom nemzetközi feladatvállalá-

sa volt. Janó atya köszöntője után 

bemutatásra kerültek a nemzetközi 

feladatvállalást bemutató plakátok, 

melynek aktualitása, hogy a Kolpin-

gos országok között pontosan 50 év-

vel ezelőtt indult el az a nemzetközi 

szolidaritási munka, amelynek során 

a gazdaságilag fejlettebb országok 

támogatják a fejlődő országokat.  

A jubileumi év megünnepléséhez a 

Magyar Kolping Szövetség egy pla-

kátkiállítással kapcsolódik, mely pla-

kátok minden Kolping Család-

hoz és Kolping iskolához, így a 

Gödöllői Kolping Családhoz is 

eljutottak. A plakátok a Kol-

ping nemzetközi munkáját mu-

tatják be tematikusan és konti-

nensenként.  

A nemzetközi kitekintést sze-

mélyes beszámolójával tette 

még érdekesebbé Hudson 

Judit előadása Afrikáról, aki 

magyar kolpingosként 15 

napot töltött el a Afrikában. 

Az ugandai, tanzániai és ruandai 

mindennapokba nyertünk betekintést 

a sok fotóval tarkított előadást hall-

gatva. Az előadáson részt vett gyere-

kek és felnőttek az elhangzottak alap-

ján átértékelhették a szegénységről, a 

víz fontosságáról és a közösség, csa-

lád erejéről alkotott eddigi vélemé-

nyüket. 

Kaiserné Jósvai Ágnes 
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Egy négygyermekes anya feljegyzései – 2020.03.23.  

Egy hete távoktatás zajlik a koronavírus miatt 

VALLOMÁSOK KIS ÉS NAGY DOLGOKRÓL 

 

Maradunk otthon! 

Járvány van. Szigorú, hathatós intézkedéseket hozott a kormány. Reméljük, ez 

segít a megfékezésben. Csak tartsa be mindenki! „Minden magyar felelős 

minden magyarért.” 

Az iskolákat bezárják, otthon tanulnak a diákok, aki csak teheti, otthonról dol-

gozik. Színházak, mozik, múzeumok, könyvtárak bezárnak. Az élelmiszerbol-

tokon és gyógyszertárakon kívül az egyéb üzletek nagyrészt megrövidítik a 

nyitvatartásukat. 

Nyugtalanul olvassuk a híreket, lassan minden a koronavírusról szól. Ijesztő 

adatok érkeznek Olaszországból. Kedvenc külországunk, vérzik a szívünk ér-

tük is.  

Vigyáznunk kell, lassan annyit nézegetjük a híreket, hogy hiteltelenné válunk, 

ha azt mondjuk a gyerekeknek, tegyék már le a telefonjukat. Behúzzuk a fé-

ket, gondoljuk, nagyböjtre direkt jó az elhatározás, ritkítjuk a hírek olvasását. 

A könyvtárnak lehet emailt írni az igényelt könyvek listájával, és másnap ki-

adják a csomagot az ajtón. Jó hosszú listát írunk. A két nagy megy el a köny-

vekért, morognak kicsit, minek kellett ennyi, ők cipelhették haza…   

A középső fiamat ma kellett (egy sokadik) kontrollra vinnem a Bethesdába, a 

kéztörése szövődményei miatt. Izgultam, vajon fogadnak-e, vagy elküldenek, 

hogy ez már nem sürgősségi eset. Fogadtak. Mosolyogva vizsgálta meg az or-

vos a gyógyuló kezet. Rendben lesz! Istennek legyen hála! 

Mindennap főznöm kell, most már nincs az a könnyebbség, hogy hétköznap a 

gyerekek az iskolában esznek. Feneketlen bendőket etetek. Szerencsére hálás 

társaság, mindennek örülnek – és mindent meg is esznek. Nem tudom eldugni, 

amit 2 napra szánok. Aranyosak, napközben sokat érdeklődnek: 

Mi lesz az ebéd? Mikor lesz ebéd? (Belenéznek a lábasba:) Elég lesz ez?  

Délután ugyanezek a kérdések, csak az ebédet helyettesítsük be vacsorával. 

Az ellátás rendben is lenne, ha lehetne kapni mindent. De nehéz időket élünk, 

pár dologra „vadászni” kell. Szerencsére vannak nagyon jó barátaink, akikkel 

hívjuk egymást, veszünk egymásnak is, ha felfedezünk valami hiánycikket, 

ami épp kapható.  

Látva rajtam a nyugtalanságot, egyik reggel férjem vállalja a beszerzést. Egy 

óra múlva a ház ura olyan örömmel jön haza, ahogy elképzelem az őskor em-

berét pármillió évvel ezelőtt, egy sikeres mammutvadászat után. Én is nagyon 

örülök, valóban hozott csirkehúst! Ebédkor aztán az ő szerepét is ki kell emel-

ni…  Apukámra emlékeztet, aki, miközben anyu finom piskótáját majszolgat-

tuk, felhívta a figyelmet, hogy ő verte hozzá a habot. 
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Apropó, szülők! Mármint nagyszülők, a mi szüleink. 65 év felettiek. Naponta 

ellenőrzés, telefonhívás: ugye, nem mentek sehova? Ugye, szóltok, ha szüksé-

getek van valamire? Mindent viszünk, amit kértek! 

Szombaton anyu mondja, apu nincs otthon. Micsoda?? Elment a piacra, nem 

tudta lebeszélni… Apuval utána beszélek én is, az unokái is, fekete pont!! Ma 

már meg tudtuk előzni, hogy kimenjen: vihettünk nekik pár dolgot a gyógy-

szertárból. 

Férjem szüleinél is apósom bújik ki a kérés alól. Ma végre azt mondta a tele-

fonban, holnap már nem megy be dolgozni. Hozzátette, csak azért szólt, mert 

mi már úgy aggódtunk. 

 

(Táv)kapcsolatok: 

Mi nagyon szeretjük, hogy a központban lakunk, sokszor benéznek hozzánk a 

barátok. Nehezen éljük most meg ennek kényszerű hiányát. Felértékelődik a 

telefon, mint kapcsolattartó eszköz. Férjemet csodáltam, hogy vasárnap dél-

után egy jó séta közben felhívta pár régen hallott barátját.  

Egy hete hétfőn a gyerekek egyeztetnek a barátokkal. Már csak szabad téren 

engedjük őket találkozni, játszani. Sötétedéskor jönnek haza. Feltöltődve a kö-

zös játék után. Kb. 15-en voltak. Az kicsit már sok, nem? Többet sajnos ezt 

nem engedjük. 

Messenger csoportjuk van, nem is egy, videóhívásokkal kárpótolják magukat. 

 

Lélek: 

Szerdán kiderül, vasárnap már nem mehetünk templomba szentmisére. Szom-

bat reggelig viszont még vannak misék.   

Este a nagyfiammal elmegyek misére. Most különösen nagyra értékelem a Jé-

zussal való találkozást. Még mindenképp szeretnénk jönni. 

Péntek reggel: lesújtó hírt kaptunk. Meghalt anyu öccse. A nagybátyám egy 

ideje már beteg volt, nemrég daganatokat is felfedeztek nála, de akkor is várat-

lannak éreztük, hogy már magához szólította a Jóisten. A hit vigasztal, és az, 

hogy így kevesebbet szenvedett. Örülök, hogy az unokatestvéreimmel tudtam 

beszélni hosszabban is. Fotókat kerestem róla. Mély ez a fájdalom, hiszen ő 

csupa derű volt, a legszeretetreméltóbb nagybácsi! 

Este az egész család együtt megy misére, előtte két gyerek az utolsó gyónási 

lehetőséget is kihasználja. Hálás vagyok ezért is! 

Mise előtt a sekrestyébe megyünk a férjemmel, hogy megtudjuk, lehetne-e ki-

egészítő miseszándékként a misét a nagybátyámért mondatni. Gondviselés! 

Nem volt még beírva miseszándék! Ez különösen nagy ajándék volt, hiszen 

még nem tudjuk, milyen járványügyi intézkedések jönnek: elmehetünk-e va-

jon majd a temetésére.  

Készülünk arra, hogy kialakuljon egy időseket segítő háló, nagyfiunk is tobo-

roz tettrekész fiatalokat. Jó ezt látni! 
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Vasárnap online mise. Nagyfiunk a közvetítő csapatban, így itthon öten készü-

lünk a nappaliban a tévé elé. 

Miután tisztáztuk, hogy komolyan mondtuk reggel, hogy nem maradhatnak 

tréningben, és hogy közben tényleg nem mászkálhatnak ki, a mise közben 

csak egy „vitaminért megyek” meg egy „zsebkendőért megyek” próbálkozás 

hangzott el, és szépen beleveszett az orgonamuzsikába. 

Megrendítő, szép élmény volt, úgy gondolom, mindnyájan odaadóan jelen 

tudtunk lenni Krisztus áldozatának megünneplésén. Eszembe jut, hogy ősszel 

előkerült a lelki áldozás fogalma az egyik hittanos alkalmon. Utána kellett ol-

vasnunk, mi az, mert új volt a fogalom. Most már tudjuk, mi az… 

Nem tudhatjuk, meddig lesz ez még így, de az imák, a közös imák, evangéli-

umolvasás, más lelki olvasmányok segítenek őrizni a lelki töltést, aminek kö-

szönhetően hittel és reménnyel nézünk a következő napok, hetek, hónapok elé.  

 

Otthon tanulnak a gyerekek 

A távoktatás a gimnazisták esetében részben videós órákat, részben kiadott 

feladatok megoldását és beküldését jelentette. A másodikosnak a tanító nénik 

gondosan elküldték napokra lebontva az elkészítendő feladatokat, megjelölve, 

mit kérnek vissza befotózva. 

A legidősebb gyermek egyetemista, neki ez a hét még szünet volt. 

Örömmel beült az öccsei órájára, üdvözölte az ismerős volt tanárait. Sőt, 

hasznossá is tette magát. Utólag megtudtam, volt, amikor be is segített a fel-

adatmegoldásokba. Sőt, a segítő szándékot a barátokra is kiterjesztette… 

A két középső, tizenegyedikes és nyolcadikos fiúk, lelkiismeretes kamaszok 

(nem, nem ellentmondás a jelző és a főnév egymás mellett…). Elmondhatom 

róluk, hogy igyekeznek. 

Igyekeznek részt venni az órákon, ehhez azonban még szükségük van némi 

anyai odafigyelésre: 

Nem kell 6.20-kor kelteni a nebulókat, de jó! 7-kor keltem őket: 

- Anyu, 7.50-kor szólj még egyszer légyszi, csak 8-kor kezdi az angolt 

Márta néni… 

Rendben „odaért” a diák az angol órára, jön utána tízóraizni.  

- Te jó ég! Még pizsamában vagy?! Azonnal öltözz fel! 

- Ne aggódj, anyu, a felsőm látszott csak a kamerában, az nem is olyan 

pizsamás. 

Igyekeznek, hogy elegendő táplálékot vigyenek be a szervezetükbe. Ezért ál-

dozatokra is képesek: 

Ebédelünk. Az egyik felkiált: - Már 10 perce megy az órám, még gyorsan be-

fejezem az ebédet, aztán rohanok… 

Tanulságos eset: 



Fény és Forrás   2020. április 

   21 
 

  

Matek óra. Gyermekem szidja a feladatokat, hogy milyen nehezek. Egyszer 

csak szól a tanár: - Nagyon szórakoztató volt, de jobb, ha kikapcsolod a mik-

rofont!...  

Rettentően érzi magát, nagyon sajnálom őt. 

A másodikos kislány szorgalmasan dolgozik a kapott feladatokkal. Szoroz, 

felmondja a nyelvtan szabályt… És betartja a szünetet: kint tollasozik a jó 

időben az egyik bátyjával. Szólok nekik, hogy „becsöngettek”. Azt mondják, 

rendben, de úgyis tornaóra jön… Ravasz kölkök, nagyon észnél kell lennem! 

A lányka a tableten nézheti meg, ha applikációt is küldött a tanító néni. Térü-

lök-fordulok, még mindig a kezében van. – Hát te? – Pasziánsz, nézd! Te taní-

tottad! Tényleg, egyszer megmutattam neki. Jó, akkor vegyük csak elő a pakli 

kártyát! Terítjük a lapokat, egy 20 percre el tudok feledkezni arról, mi van a 

világban. 

A férjem az első napokban még bemegy a munkahelyére, a kollégáival dönte-

nek, milyen módon fognak tudni online tanítani. Döntenek. Nem működik. De 

jó lesz! Nem! Lefagyott a rendszer! Végre újra jó! 

Csütörtöktől itthon dolgozik ő is. Kevés az eszközünk… Pontosan meg kell 

beszélnünk, kinél mikor lehetnek a laptopok. Idegesség. Későbbre teszem az 

olasz órámat, hogy ne legyen párhuzamosság a férjem órájával. 

Férjem rossz néven veszi, ha viháncolnak a gyerekek a „szünetekben”. Kilép a 

dolgozóból: -Csend legyen! Visszalép, újra magára csukja az ajtót (most már 

nem is csak kilincsre, mert megkerestette velem a kulcsot). Rám maradt, hogy 

őrizzem a szilenciumot. Miközben főzök, teregetek, kilincseket törlök, ellen-

őrzöm a leányka munkáit, fotózom, küldöm.    

Zajlik az élet. Galléros Fecó naplójából este sosem tudok eleget olvasni, az 

egy szobán osztozó két kisebb mindig hallgatná még. Belealszom. Keverem a 

betűket, lelassul a beszédtempóm, és más szavakat mondok, mint ami oda van 

írva. Jó éjt! 

Kijövök tőlük, rendet csinálok a konyhában, hogy reggel öröm legyen kijönni. 

Bekeverem a kenyértésztát, amit majd reggel sütök. Rászoktunk. Remélem, 

lehet majd újra kapni lisztet, ha elfogy a pár kiló itthoni muníció. 

 

Remélem, hamarosan újra a régi kerékvágásban zajlik majd az élet! 

Illetve, nem, valami elindult. Szebb lesz az élet! Megbecsüljük! Tudni fogjuk, 

hogy mennyire törékeny, mennyire fontos! Szeretném, ha többször felhívtam 

volna nagybátyámat. Bánom, hogy elmulasztottam, és már nem tehetem. 

Mondjuk el családunknak, barátainknak, hogy fontosak nekünk, szeretjük 

őket! Most még tehetjük! 

            Eszter 
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Koronavírus és családunk 
 

Lassan két hete már, hogy iskolás és 

óvodás gyermekeink itthon vannak; 

digitális munkarendben tanulnak. 

Örülnek, mert nem kell olyan korán 

kelniük, és mert kevesebb a házi fel-

adat. Élvezik, hogy kapnak házi il-

letve szorgalmi feladatokat, amelye-

ket a számítógépen kell megcsinálni-

uk – családunkban eddig a gépezés a 

felnőttek kiváltsága volt csak. Örül-

nek, hogy sokat (többet) lehetnek 

kint a levegőn és játszhatnak kötetle-

nül. 

A mi családunk élete is gyökeresen 

átalakult az elmúlt időben. Ebben a 

nagyon megváltozott helyzetben a 

Szentlékek arra hív bennünket, hogy 

jobban odafigyeljünk arra, AKI va-

lóban fontos, AKIRE mindig bizto-

san számíthatunk, AKI életünk alapja 

és értelme. Így a nehéz helyzet gyü-

mölcseként éljük meg, hogy csalá-

dunk imaélete sokat gazdagodott az 

elmúlt napokban. 

Amióta nincsen iskola és óvoda, (rö-

vid) imádsággal kezdjük a napot a 

gyerekekkel – mint ahogy teszik ezt 

ők is az iskolában. Délben – Ferenc 

pápa kérésére – elimádkozzuk a Mi-

atyánkot; és este sem marad el a kö-

zös ima. Igyekszünk jobban odafi-

gyelni egymásra, észrevenni a másik 

szükségét, segíteni neki, meghallgat-

ni érzéseit. Az utóbbi időben jobban 

odafigyelünk arra, hogy családtagja-

inkkal és barátainkkal legalább tele-

fonon tartsuk a kapcsolatot. Hiá-

nyoznak az egyházközösségi együtt-

létek, hittanok, vasárnapi szentmisék 

(de felemelő volt az első, Janó atya 

által celebrált szentmisén részt venni 

a világhálón keresztül!). 

Nagy ellentmondásként éljük meg, 

hogy éppen Nagyböjtben, amikor a 

Jóisten arra hív minket, hogy csön-

desedjünk el és zárjuk ki a világ za-

ját; a mostani körülmények között ez 

borzasztóan nehéz. Folyamatosan 

jönnek a hírek a koronavírus pusztí-

tásáról; az iskolás gyermekek szülei-

re zúdul az információ az iskolából. 

Habár itthon vagyunk, mégis annyi 

az ilyen típusú inger, hogy nehéz 

megteremteni a belső csöndet. Ennek 

ellenére igyekszünk ennek helyt ad-

ni; több időt szánunk imádságra, lel-

ki könyvek olvasására és szemlélő-

désre. Hiszen most különösen is 

megtapasztalhatjuk, hogy egyedül az 

Élő Isten az, akire biztosan támasz-

kodhatunk. Hisszük és reméljük, 

hogy a válságos helyzet elmúlásával 

hitben, egymás iránti szeretetben és 

az Atyával való személyes kapcsola-

tunkban megerősödünk! 

„Tudjuk, hogy az Istent szeretőknek 

minden javukra válik…” (Róm 8,28) 

 

Egy többgyermekes család 
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OLVASÓLÁMPA 

 

Az igazság és a szeretet forrása 

 

„Az igazság, amely szabaddá tesz, nem lehet csupán egy el-

vont eszme, hiszen azt bárki kénye kedve szerint kiforgathat-

ja, s nevében a legalávalóbb gaztetteket is elkövetheti. Az 

igazság, amely szabaddá tesz, egy személy: Jézus Krisz-

tus, az Isten Fia. Hiszen Ő maga mondja a mai Evangé-

liumban azt, hogy »az igazság szabaddá tesz titeket«, és 

azt is, hogy »ha a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok 

lesztek«; másutt pedig nyíltan ki is jelenti: »Én vagyok az 

igazság« (vö. Jn 14,6). 

Egyetlen tanító és vallásalapító sem tett egyenlőségjelet 

az általa hirdetett tanítás és önmaga közé, egyedül Jézus Krisztus. Ezért meg-

maradni az Ő tanításában és megmaradni szeretetében valójában egy és 

ugyanaz. Aki erre vállalkozik, megtapasztalja életében azt a szabadítást, 

amelyről Jézus beszélt: Isten ingyenes, soha vissza nem vont szeretetét, amely 

egyedül képes úrrá lenni a bűn mechanizmusán, amely sértetlenül megőriz a 

kísértések lángjai között, mint Dánielt és társait a tüzes kemencében, miköz-

ben énekelték az Úr dicséretét. 

 Urunk, Jézus Krisztus, ne engedd, hogy csupán a szánkkal mondjuk, 

hogy Isten a mi Atyánk, hanem valóban úgy éljünk, mint Isten gyermekei. Ne 

engedd, hogy csupán névleg legyünk keresztények, a Te tanítványaid, hanem 

valóban hallgassunk Rád, az Atya Egyszülöttjére, tanításod hatoljon szívünk 

mélyéig, és igazságod járja át elménket és szívünket. Add kegyelmedet, hogy 

Nálad megtaláljuk az igazság és a szeretet forrását, hogy Benned maradjunk, 

és Te mibennünk, s vezess el Isten fiainak dicsőséges szabadságára, amely 

nem más, mint istengyermeki méltóságunk boldog kiteljesedése.” 

 

(Részlet Barsi Balázs: Itt az alkalmas, szent idő című új kötetéből.) 

            F. I. 
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HÍREK, HIRDETÉSEK 
2020. március 22-től a nyilvános liturgiák (szentmisék, zso-

lozsmák, keresztutak, litániák, rózsafüzérek, megáldások, ünne-

pélyes házasságkötés) Nagyböjt 4. vasárnapjától a rendelkezés 

visszavonásáig szünetelnek. 

Így templomunkban sincs nyilvános szentmise, élőben közvetí-

tették a vasárnapi 10.30-kor kezdődő szentmisét, és közvetítik 

minden héten. Nincs gyóntatás (indítsuk fel a tökéletes bánat ke-

gyelmét azzal a szándékkal, hogy amikor lehetőség lesz rá, elvé-

gezzük a szentgyónásunkat) és elmaradnak a közösségi alkalmak 

is. Egyházközségünk programjai, eseményei elmaradnak mindaddig, 

amíg ezzel ellenkező hírt nem adunk, vagyis amíg tart járványügyi 

vészhelyzet. 

A májusi és nyári alkalmak megtartásáról vagy elmaradásáról az állami 

rendelkezések értelmében később születik döntés.  

Honlapunkon tájékoztatjuk testvéreinket minden változásról.  

http://szentharomsagtemplom.hu/ 

A plébániahivatal telefonos ügyeletet tart a következő napokon: 

hétfő és péntek     14- 16 óráig 

kedd és szerda        9-11 óráig. 

Kérjük a kedves híveket, hogy csak telefonon keressék a hivatalt! 

A plébánia iroda telefonszáma: 06 28 420 528  
 

A templom nyitva tartása nagyhéten, imádkozási lehetőség templo-

munkban: 

hétfő     14 – 16 óráig 

kedd és szerda         9 – 11 óráig 

 

Kérjük, hogy a templomot csak 65 év alattiak látogassák, és a templom-

ban egymástól távol tartózkodjanak. A templomba csak az iroda felőli aj-

tón lehet bejönni.  

Az atyák naponta mondanak szentmisét, ezt vasárnaponként élőben köz-

vetítik.  

A már felvett miseszándékokat elmondják az atyák. A kegyelmi hatás ak-

kor is érvényesül, ha a hívek nincsenek jelen. Ügyeleti időben, telefonon  

felvesznek az irodában új miseszándékot a későbbiekben is.  

 

http://szentharomsagtemplom.hu/
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Plébániánk közössége felajánlja segítségét a 65 év feletti, idős testvé-

reknek a bevásárlásban, gyógyszerek kiváltásban, stb.  
Azok, akiknek segítségre van szükségük, jelentkezzenek a plébánia telefon-

számán: 28 420 528 ügyeleti időben (hétfő és péntek délután 2 és 4 között). 

 

Akik önkéntesként szeretnének segíteni plébániánk közösségének, hogy a 

Szeretem Gödöllőt facebook-oldalon jelentkezzen, ne a plébánián! 

 

 

Szentmiseközvetítések, keresztút és szentségimádás online és a tévé-

ben 

 

Szentháromság-templom        

Janó atya és Zsolt atya heti váltásban   vasárnap 10.30 
Angyalföldi Szent Mihály Plébánia 

Pál Feri atya       vasárnap 18.30 

shoeshine.hu  

/betegség miatt egyelőre szünetel/ 

Váci Székesegyház 

Marton Zsolt püspök atya hétfő – szombat 7.30   

vasárnap   10.30 

https://www.facebook.com/vacem/ 

Újhatvan 

Farkas Laci atya   hétfő – csütörtök   8.00   

      péntek, szombat           18.00 

      vasárnap   11.00 

   keresztút  péntek   15.30 

      https://www.facebook.com/farkas.laszlo.94 

 

Piarista templom, Vác    szentségimádás  a nap 24 órájában 

      https://adoracio-vacon.click2stream.com/ 

 

Bónum TV    minden nap  8.30: élő közvetítés; 

12.00 (ism.),  

17.00 (ism.), 20.00 (ism.).  

 

A szentmiseközvetítések listája:  
https://www.magyarkurir.hu/hirek/hol-es-mikor-kovetheto-elo-szentmise-kozvetites-

osszegyujtottuk-lehetosegeket 

 

https://www.facebook.com/farkas.laszlo.94
https://adoracio-vacon.click2stream.com/
https://www.magyarkurir.hu/hirek/hol-es-mikor-kovetheto-elo-szentmise-kozvetites-osszegyujtottuk-lehetosegeket
https://www.magyarkurir.hu/hirek/hol-es-mikor-kovetheto-elo-szentmise-kozvetites-osszegyujtottuk-lehetosegeket
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Közeleg a személyi jövedelemadó bevallások határideje.  

Gondoljunk rá, hogy a 2019. évi személyi jövedelemadónk kétszer 1 %-ával 

magunk rendelkezünk, egyiket egyházunknak, másikat civil társadalmi szer-

vezetnek adhatjuk.  

A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011.  
 

Ha adónk másik 1%-át egyházközségi iskolánknak és óvodánknak szeretnénk 

adni, akkor a Nepomuki Szent János Iskola Alapítvány javára rendelkez-

zünk, melynek adószáma: 19185387-1-13.  

 

A szentségek és szentelmények kiszolgáltatása a járvány idején  

A KERESZTSÉG SZENTSÉGE 

Amennyiben a kiszolgáltatása szükséges, úgy történjen szűk körben (= szülők 

és keresztszülők jelenléte), betartva a higiéniai előírásokat. 

A HÁZASSÁG SZENTSÉGE 

Amennyiben a kiszolgáltatása szükséges, úgy történjen szűk körben (= szülők 

és tanúk jelenléte), betartva a higiéniai előírásokat. 

 

Ez egyházközségünkben azt jelenti: akkor keresztelünk és esketünk, ha a 

járványügyi vészhelyzet megszűnik. A temetések szűk körben történnek, 

csak a sírnál. 

 

ÜNNEPEINK ÉS SZENTJEINK 
április 5. Urunk szenvedésének vasárnapja, virágvasárnap  

Áldott legyen a király, aki az Úr nevében jön 

április 19. Az isteni irgalmasság vasárnapja 

Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek 

április 21.  Szent Anzelm püspök és egyháztanító (1109) 

Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta 

április 23. Szent Adalbert püspök és vértanú (997) 

Aki hisz a fiúban, az örökké él 

április 24. Szent György vértanú (303), Sigmaringeni Szent Fidél 

pap, vértanú (1622) 

Fogta a kenyeret, hálát adott és kiosztotta a letelepülteknek 

április 25. Szent Márk evangélista (100 körül) 

Menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot 

április 28. Chanel Szent Péter áldozópap és vértanú (1841), Mont-

forti Grignion Szent Lajos Mária áldozópap (1716) 

Atyám adja a mennyből az igazi kenyeret 

https://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2020-04-21
https://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2020-04-23
https://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2020-04-28
https://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2020-04-28
https://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2020-04-28
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április 29. Sienai Szent Katalin szűz és egyháztanító, Európa társvé-

dőszentje (1380) 

Az én igám édes, az én terhem könnyű 

április 30. Szent V. Piusz pápa (1572) 

Itt a mennyből alászállott kenyér 

május 1. Szent József, a munkás 

Az én testem valóban étel, az én vérem valóban ital  

május 2. Szent Atanáz püspök és egyháztanító (373)  
A lélek az, ami éltet, a test nem használ semmit  

május 3. Szent Fülöp és Szent Jakab apostolok (1. sz.) 
Én vagyok az út, az igazság és az élet 

május 7. Boldog Gizella (1060 körül) 

Nem nagyobb a szolga uránál  

május 11. Boldog Salkaházi Sára (1944) 

Szavaim, amiket mondtam nektek, lélek és élet 

 

május 16. Nepomuki Szent János (1393) 

Ha engem üldöznek, titeket is üldözni fognak  

május 18. Szent I. János pápa és vértanú (526) 

Az igazság Lelke, aki az Atyától származik, ő tanúságot tesz rólam 

 

május 20. Sienai Szent Bernardin áldozópap (1444) 

Minden ami Atyámé, az az enyém 

május 21. Magallán Szent Kristóf áldozópap és társai, mexikói vér-

tanúk (1927) 

Rövid idő és már nem láttok engem 

május 22. Szent Rita szerzetesnő (1447)   
Örömötöket senki sem veszi el többé tőletek  

május 23. Boldog Apor Vilmos püspök, vértanú (1945) 

Bármit kértek majd nevemben az Atyától, megadja nektek  

május 24. Urunk mennybemenetele 

Én kaptam minden hatalmat égen és földön 

május 26. Néri Szent Fülöp áldozópap (1595) 

Dicsőítsd meg fiadat 

május 27. Canterburyi Szent Ágoston püspök (605) 

Hogy egy legyenek, mint mi 

május 31. Pünkösdvasárnap 

Vegyétek a Szentlelket 
  

https://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2020-04-30
http://igenaptar.katolikus.hu/nap/index2016.php?holnap=2017-05-03
https://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2020-05-18
https://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2020-05-20
https://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2020-05-21
https://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2020-05-21
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2020-05-24
https://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2020-05-26
https://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2020-05-27
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FILM ─ TV ─ RÁDIÓ ─ INTERNET 
 
 Ajánljuk olvasóink figyelmébe a BonumTV, az első magyar nyelvű kato-

likus televízióadó műsorait. Akinek a szolgáltatója nem támogatja ezt a csa-

tornát, az interneten követheti a műsort: http://bonumtv.hu; 

 

 A következő honlapokon olvashatnak és nézhetnek videót egyházunk, 

egyházmegyénk, közösségeink életéről:  

 www.szimre.hu;  

 https://shoeshine.hu/ 

 http://www.mente.hu;  

uj.katolikus.hu;   

http://magyarkurir.hu;   

www.vaciegyhazmegye.hu;  

http://mkkm.hu;   

http://cursillo.hu; 

http://fokolare.hu  

Katolikus rádióadók: Magyar Katolikus Rádió, Mária Rádió 
 
 

Szeretettel ajánljuk figyelmükbe honlapunkat:  
http://szentharomsagtemplom.hu 

plébániánk papjai és szolgálattevői, a kapcsolatfelvétel lehetősége,  

vasárnapi hirdetések, az egyházközségi eseményeken készült fényképek,  

a szentmisék, hittanórák, csoportfoglalkozások rendje, a szentségekhez járulás 

feltételei,  csoportjaink bemutatása. 

 

Honlapunkon élő szentmise közvetítés van minden vasárnap 10.30-tól, és itt 

láthatják a nagycsütörtöki (18.00), nagypénteki(18.00)  szertartásokat, vala-

mint a húsvétvasárnapi (10.30) és húsvéthétfői (10.30) szentmiséket. 

  

 

 

 

 

 
Kiadja a Gödöllői Római Katolikus Egyházközség 

2020. április, húsvét 
 http://szentharomsagtemplom.hu; fenyesforras@gmail.com 

A kiadványért felelős Hugyecz János plébános 
hugyecz.janos@vaciegyhazmegye.hu 

http://bonumtv.hu/
http://www.szimre.hu/
https://shoeshine.hu/
http://mkkm.hu/
http://cursillo.hu/
http://szentharomsagtemplom.hu/
http://godollo.plebania.hu/
mailto:fenyesforras@gmail.com
mailto:hugyecz.janos@vaciegyhazmegye.com

