
Hirdetések: 

1. Ma van húsvétvasárnap, Urunk feltámadásának főünnepe. 

2. Húsvéthétfőn délelőtt fél 10-kor és este 6-kor lesz szentmise a 

Templomban. 

3. Húsvétot nyolcaddal ünnepeljük, vagyis ebben a nyolc napban minden 

mise – még ha hétköznapra esik is – ünnepi mise. Biztatjuk a testvéreket, 

hogy, aki teheti, jöjjön el a reggel 7-es misékre, hogy együtt ünnepeljük 

feltámadt Urunkat! 

4. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézis, azután este háromnegyed 8-tól 

jegyeskurzus lesz a plébánián. 

5. Jövő vasárnap húsvét 2. vasárnapja, az Isten Irgalmasság vasárnapja. 

Ezen a napon teljes búcsú nyerhető a szokásos feltételek mellett, azaz: 

szentgyónáshoz és –áldozáshoz járulunk, és imádkozunk a Szentatya 

szándékaira. 

6. Ahogy korábban már hirdettük, az egyházközség családi tábort szervez, 

amire április 30-áig lehet jelentkezni. Ne várjuk meg a jövő heti határidőt, 

hanem jelentkezzünk mielőbb! 

7. Aktuálissá vált adóbevallásunk elkészítése. Hívő emberként ajánljuk 

személyi jövedelemadónk egyik 1%-át a Magyar Katolikus Egyház javára, és 

erre a lehetőségre hívjuk fel ismerőseink figyelmét is! Adónk másik 1%-át 

ajánljuk katolikus intézmények javára (pl. Mária Rádió, Katolikus Karitász, 

Szent Kereszt Iskola). 

8. Az imaapostolság áprilisi imaszándéka: Imádkozzunk, hogy különösen a 

legszegényebb országokban, a beteg és idős emberek gondozását végző 

egészségügyi dolgozók munkáját támogassák a kormányok és a helyi 

közösségek. 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kopogtatnak a mennyország kapuján. Szent Péter kikiált: – Na mi az? – Nem 

mi az, hanem ki az, fiacskám! – Jaj, már megint egy tanárnő! 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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HÚSVÉTVASÁRNAP 

A válaszos zsoltár válasza: Ezt a napot az Úristen adta: * örvendjünk és 

vigadjunk rajta. 

 Raniero Cantalamessa bíboros, a Pápai Ház szónoka idei első 

nagyböjti prédikációjában az Eucharisztiáról beszélve feltette a kérdést, hogy 

a háború szörnyűségei közepette van-e értelme az Eucharisztiáról értekezni. 

Válaszában úgy fogalmazott, hogy „az Eucharisztia annak a történelmi 

eseménynek a jelenléte, mely éppen a győztesek és vesztesek közötti szerepet 

forgatta fel egyszer s mindenkorra. A kereszten függő Krisztus legyőzöttként 

lett győztes, ahogy Szent Ágoston tanította: győztes, mert áldozat.” Ez az 

ágostoni gondolat jelenik meg Mindszenty József bíboros jelmondatában is, 

ami így hangzik: „legyőzetve győz”. Mindenekelőtt Jézus az, aki legyőzetve 

győz, aki búzaszemként földbe hull, elhal és így sok termést hoz (vö. Jn 

12,24). Húsvétvasárnap a megkínzott, megfeszített, meghalt és feltámadt 

Krisztusra szegezzük a tekintetünket, arra a Krisztusra, aki legyőzte a halált. 

„A holt Életvezér ma él és Úr!” – énekeljük a Victimae Paschali laudes 

húsvéti szekvenciában. Neki köszönhetően nem a halálé az utolsó szó, 

hanem az életé. A húsvéti paradoxon abban áll, hogy az utolsókból lesznek 

az elsők; hogy a legkisebb a legnagyobb; és hogy aki elveszíti életét, 

megtalálja azt. Krisztus halála és feltámadása a történelem értelmezési 

kulcsa. Ma különösen is szívleljük meg Jézus szavait: „bízzatok, mert én 

legyőztem a világot” (Jn 16,33).  
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Visszatekintés a húsvétra felkészítő lelkigyakorlatra 

Az idén – két év kihagyás után – ismét megrendezésre került a 

ceglédi plébánia nagyböjti lelki napja. Péter atya elmélkedéseinek támája a 

gonosz elleni harc volt. Talán már sokan hallottunk a Szentírásból a 

felhívást: „Ellenségetek, a sátán, ordító oroszlán módjára ott kószál 

mindenütt, és keresi, kit nyeljen el.” (1Pt 5,8) Vizsgáljuk meg magunkban, 

hogy hisszük-e, tudjuk-e, hogy az Ördög valóban létező ellenség-e, aki 

vesztünket akarja? Mert ha nem, akkor nem tudunk ellene védekezni sem. 

Első számú fegyvere felénk az, hogy elhiteti, hogy ő nem létezik, vagy 

elhiteti, hogy jót akar nekünk, vagy, hogy Isten akar minket kihagyni valami 

jóból, azért állít korlátokat (Ádám és Éva története). Ő a hazugság atyja. – 

Amennyire a szerető Isten célja minket Jézus útján járva az örök életbe 

vezetni, olyannyira célja a Sátánnak minket ebben megakadályozni. Érdekei, 

tettei, sugallatai mindig Isten és az emberek ellen szólnak. Elkeseredésre 

nincs ok, Jézus jön, hogy megsegítsen minket. Belülről véd a Szentlélek által 

bennünket. Az ember a tere a Gonosznak, beleegyezése nélkül nem ér célt. 

Amit az ördög szeretne elérni: elválasztani minket az isteni szeretettől. A bűn 

önmagában nem létezik, nem sétálgat az utcán. Csak ha én a kísértésnek 

bedőlve a rosszat választva engedek neki, akkor valósul meg bennem.  

Sokszor Isten nélkül esélytelenek vagyunk akár a legkisebb 

kísértésnek is ellenállni. El kell ismernünk gyöngeségünket, tökéletlen 

emberségünket. Vegyük komolyan a nekünk szánt üzeneteket: „Alázkodjatok 

meg Isten hatalmas keze alatt. Minden gondotokkal forduljatok hozzá, mert 

neki gondja van rátok.” (10Pt 5,6-7) – Természetesen mindezek akkor 

használnak nekem, ha magamra veszem őket. Lényeges, hogy bár Krisztus 

belső egységre hív és vár, a mi részünket nem teszi meg helyettünk. 

Önkéntes katonákat vár seregébe, hisz szabad akaratunk van. Utat nyit 

számunkra, aki Vele harcolunk, Benne maradunk, magunkra öltjük Őt. Így 

leszünk Krisztus titokzatos teste, egység a jézusi közösségben. Jézus 

nemcsak egy hadvezér, aki élen jár és tanácsol; Ő megtestesíti a szülőt is, 

aki, aki kisgyermekét felállítja, ha elesik; Ő a barát is, akihez gondjainkkal 

bizalommal fordulhatunk a bajban.  

A második elmélkedés rendkívüli helyzetekről, megpróbáltatásokról 

szólt. Ekkor is bízom Istenben? Benne maradok? Vele járok? – Ne a 

körülményektől függjön a lelki állapotom! – Miért nem elég a bizalom, miért 

nem elég a krisztusi erények felé törekedni, Jézussal foglalkozni? Mert a 

Sátán ellenpontozza a Szentlélek késztetéseit bennünk, láthatatlanul mindig 

jelen van az életünkben. Folytonos kísértéseivel, hamis igazságaival, 

szégyenérzet-keltéssel, hamis önváddal vagy akár önimádattal, birtoklás- 

vagy dicsőségvággyal, ítélkezéseinkkel vagy keményszívűségünkkel, terhek 

átruházásával terel le bennünket az útról, amely az üdvösségre visz. De ha 

pártolom a bűnt, ha falazok a bűnösnek, vagy ha életemmel nem vállalom fel 

a jézusi modellt az emberek előtt, ezzel is az ő malmára hajtom a vizet. 

A harmadik részben arról hallottunk, hogy az élő krisztusi közösség a 

Sátán ellensége, legyen az családi, baráti vagy egyházi közösség. Még ha 

tökéletlen emberekből áll is. Mert Jézus egyesíti a közösséget, Ő adja erejét, 

védelmét számunkra. Az egyén táplája a közösséget, a közösség visszahat az 

egyénre. Ha hordozzák egymást, akkor még az elkallódó tag is visszatérhet. 

Miután Krisztus az Egyház feje, ezért az Ő közösségei is Őt példázzák: az 

emberek felé való nyitottságban, odafordulásban, szolgáló és irgalmas 

szeretetben és az Istennel való kapcsolat fenntartásában, akaratának 

keresésében. De közösségeinkben is, mert nem szentekből állnak, felüti a 

fejét az ördög. Ha emberi kapcsolatainkban pártoskodást, fontoskodást, 

sértődést, megszólást, rágalmazást, közönyt, uralkodásra való hajlamot, 

élősködést vagy egyéb közösségellenes dolgot tapasztalunk, ott tapasztaljuk 

meg az Ő láthatatlan működését. Azonnal vissza kell térnünk Krisztushoz, az 

Ő védelme alá. Sátán a kis dolgokban is munkálkodik. 

A lelki nap zárásaként kisebb csoportokban válaszoltunk a következő 

kérdésekre: – Hol tapasztaltam meg Isten védelmező szeretetét, erejét az 

életemben? – Hol tapasztaltam meg a Gonosz jelenlétét, működését? – 

Éreztem-e tehetetlenséget a gonoszsággal szemben? – Mit teszek, ha 

gonoszságot tapasztalok? – A megosztott személyes tapasztalatok kellő 

bizonyítékot nyújtottak arra, hogy Isten is, az Ördög is egyaránt harcolnak 

értünk. De a megélt kísértések és támadások ellenére is tudjuk, hogy Kinek 

van hatalma mindenekfelett, Ki az Úr, Kié a végső győzelem. Jézus, aki 

életét adta értünk, bűnösökért megtörte az Ördög hatalmát. Ezt üzeni 

nekünk: „A világban megpróbáltatások érnek titeket, de bízzatok, én 

legyőztem a világot.” (János 6,33b) (O.Zs.) 


