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Bátorító gondolat a beteg és bajbajutott embereknek

NAGYHÉT
A nagyhét nagyböjt VI. vasárnapján, virágvasárnap kezdődik,
mely Urunk szenvedésének vasárnapja. A nagyhét rendeltetése,
hogy emlékezzünk Krisztus szenvedésének azon eseményeire,
amelyek a Jeruzsálembe való messiási bevonulásával vették
kezdetüket.
HÚSVÉTI SZENT HÁROMNAP
Kezdődik nagycsütörtök estéjével és húsvétvasárnap estéjéig tart.
NAGYCSÜTÖRTÖK
Az esti órákban kezdődik az „utolsó vacsora” miséje. A
hívek csak mise közben áldozhatnak, a betegek
azonban a nap bármelyik órájában részesíthetők
szentáldozásban. Az esti mise témája: Jézus búcsúzik
és szeretetének és jelenlétének jelét adja nekünk a
kenyér és bor színében. Az ünnepélyes mise végén
oltárfosztás következik. Megfosztjuk minden díszétől
az oltárt, hiszen Krisztust, a mi Urunkat már elfogták.
Ezért próbálunk vele virrasztani.
„Szerette övéit, akik a világban voltak, még egy végső jelét adta
szeretetének.” (Jn 13,1-15)
Szerette övéit… mindvégig szerette őket… Ebben a szeretetben benne van,
ami eztán következik. Szereti őket, amikor alszanak mellette, amikor
szétfutnak… mindvégig szerette őket…
Mielőtt elkezdené az első szentmise ünneplését, megmossa tanítványa
lábát. Nem jelöl ki erre senkit, nem parancsol – pedig parancsolhatna -. Aki
kérhetné, nem kér. Egyszerűen mosni kezdi apostolai lábát, ami a szolga
feladata lenne.
Jézus nem prédikál, tettei a leghitelesebb kinyilatkoztatás. Mit nyilatkoztat
ki? Isten nem felülről néz ránk, hanem alulról néz fel ránk, mint egy szolga.
Péter elsőre fel sem fogja. Pedig a kép kinyilatkoztatás Istenről, Isten

lényegét mondja ki: Isten a szeretet, Isten alázatos. Aki ezt megérti, az
veheti magához az eucharisztiát.
A nagycsütörtöki szentmisében szeretetének jelét adja a kenyér és a bor
színében is.
NAGYPÉNTEK
Az Egyház ősi hagyománya alapján ezen és a következő napon egyáltalán
nem mutat be szentmisét, nem szolgáltat ki ünnepélyesen szentségeket. A
nagypénteki liturgia (régi és nem helyes elnevezés a „csonkamise”) témája:
Jézus halálával megvált minket. A liturgia részei: igeliturgia (Szentírás,
passió (Jn 18,1-19,42), könyörgések), hódolat a szent kereszt előtt, áldozás.
A mi Urunk Jézus Krisztus kínszenvedése Szent János szerint:
A szenvedéstörténetben Péter apostol esetében csak a tagadásra szoktak
kitérni. Semmi kétség, megtagadta az Urat.
Gondoljunk arra, mindenki elszaladt. Még csak abban a helyzetbe sem
jutottak, amiben Péter megtagadta az Urat. Pétert egy
tanítvány protezsálta be a főpap házába, de hol van ő? Ő
is eltűnt? Bármi is történt, Péter az, aki nem tud elszakadni
Jézustól, Mesterétől. Még egy oszlop mögé sem bújik,
nem álcázza magát. Ha Péter is elfut, nincs tagadás, de ő
nem tudta ezt megtenni.
Olyan szituációba került, ami ha a tagadásban is végződik,
de szeretettel kezdődik. Ő az egyetlen, aki vállalja a
felismerés veszélyét, a lebukás lehetőségét. Tőle kérdezi majd az
evangélium végén háromszor Jézus: szeretsz-e engem? Szinte gondolkodás
nélkül, majd átgondolva mondja ki a választ.
Szent János minden megjegyzés nélkül írja le Péter tagadását. Nem mond
ítéletet, nem vádol, nem menti fel. Miért ilyen szűkszavú? Vedd észre, hogy
a legleleményesebb, legbátrabb és a leghűségesebb tanítvány is milyen
észrevétlen csúszhat tagadásba!
NAGYSZOMBAT
A nagyszombat tulajdonképpen liturgia nélküli nap.
Nincs szentmise sem. Ezen a napon az Egyház Urunk
sírjánál időzik, szenvedéséről és haláláról elmélkedik.
A szentáldoztatást is csak haldoklónak nyújtja. A
szentgyónást és a betegek kenetét kivéve a többi
szentséget nem szolgáltatja ki.

HÚSVÉT VIGILIÁJA
Az egész liturgikus év csúcspontja a szent három-nap. E szent három-nap
csúcsa viszont ez a vigília, amikor Krisztus Urunk feltámadását ünnepeljük.
A liturgia része: fényünnep, igeliturgia, keresztségi liturgia, allelujás
szentmise. (Alleluja= Dicsérjétek az Urat)
Elértünk húsvét ünneplésének nagy pontjáig: Jézus, a Megfeszített, él! Az
első tanítványok is vegyes érzülettel fogadták a hírt. Húsvét héberül: pesah,
görögül: pascha. A szó jelentése: átmenni, átvonulni. Szent Ágoston jól
ismerve a szó jelentését, így látta húsvétot: Szenvedésével az Úr átment a
halálból az életbe és nekünk hívőknek megnyitotta
az utat feltámadásával, hogy mi is átléphessünk a
halálból az életbe. Hogy jelenítik meg a vigília
olvasmányai ezt?
A választott nép kivonul Egyiptomból Isten
vezetésével, de ezt megelőzte az Isten átvonulása
lakóházaik között, amikor a vér jelére megkímélte
őket Isten. Ennek következménye valami
csodálatos szabadulás. Ez az ő húsvétjuk: ott állnak
a tenger partján, megszabadulva. (Kiv 14,15-15,1)
A saját földjén élő Izrael hűsége megszürkült. De
felújul a szövetség, ha engedik, hogy átvonuljon közöttük az Úr és lelki
értelemben kivezesse őket ebből a helyzetből. Következménye: „Új szívet
adok nektek…” Ez is húsvét, ez is páscha. (Ez 36,16-17a. 18-28)
Isten átvonulásának újszövetségi megfogalmazását Szent Pál írta le: „Úgy
tekintsétek magatokat, mint akik meghaltatok a bűnnek, és most Istennek
éltek, a mi Urunk Jézus Krisztusban.” Ez is húsvét, sőt állandó húsvét.
(Róm 6,3-11)
Az evangélium az első húsvét vegyes érzését örökíti meg. Isten átvonul a
kis tanítványi közösség között. A rezignált, bizonytalan gárdát mozgásba
hozza. Ez a húsvét, ez a pascha. (Mt 28,1-10)
A feltámadás utáni megjelenésben mindig Jézus keresi fel apostolait. Szinte
sietve megy közéjük, mintha örömét egy lélegzetre szeretné elmondani.
HÚSVÉTI IMA
Maradj velünk, Uram, mert esteledik, és lemenőben már a nap.
Maradj velünk és egész Egyházaddal. Maradj velünk a nap estéjén,
életünk estéjén, a világ estéjén. Maradj velünk kegyelmeddel és
jóságoddal, szavaddal és szentségeiddel, vigasztalásoddal és áldásoddal.

Maradj, amikor ránk tör a szomorúság és félelem éjszakája, a kétség és
kísértés éjszakája, a keserű halál éjszakája. Maradj velünk most és
mindörökké. Amen.
VÁROM A FELTÁMADÁST
A telefonjaink - Vezeték nélküliek
A tűzhelyeink - Láng nélküliek
Az autóink - Kulcs nélküliek
Az ételeink - Zsír nélküliek
Az autókerekeink - Belső nélküliek
A ruháink - Ujj nélküliek
A fiataljaink - Munkanélküliek
A kisnyugdíjasok - Pénz nélküliek
A vezetőink - Erkölcs nélküliek
A tetteink - Cél nélküliek
A kapcsolataink - Értelem nélküliek
Az ifjú párjaink - Házasság nélküliek
A hozzáállásaink - Érzés nélküliek

Az elhatározásaink - Lélek nélküliek
A fogadkozásaink - Felelősség
nélküliek
Emberi kötődéseink - Bizalom nélküliek
Jövőszemléletünk - Remény nélküliek
Az életfelfogásaink - Hit nélküliek
A babáink - Apák-anyák nélküliek
Az érzéseink - Szív nélküliek
A neveléseink - Érték nélküliek
A gyerekeink - Modor nélküliek
A plébániáink - Pap nélküliek
A templomaink - Hívek nélküliek
A népeink - Isten nélküliek.

TÚRMEZEI ERZSÉBET
Húsvét előtt... nehéz, szomorú léptek.
Húsvét előtt... zokogó, bús miértek.
Húsvét előtt... ajtók, kemények, zártak.
Húsvét előtt... arcok, fakóra váltak.
Húsvét előtt... szívek, üres-szegények.
Húsvét előtt... kihamvadott remények.
Húsvét előtt... egy nagy „Minden hiába”
Bús eltemetkezés az éjszakába.
De húsvét lett! Feltámadott a Mester!

HÚSVÉT UTÁN... el a gyásszal,
könnyekkel!
Húsvét után... futni a hírrel frissen!
Húsvét után... már nem kérdezni mit sem!
Húsvét után... új cél és új sietség!
Jézus él! Nincs út, mely messze esnék!
Húsvét után... erő, diadal, élet!
Csak azokért sírjunk húsvéti könnyet,
Akik még mindig húsvét előtt élnek.

A feltámadt Krisztus égesse el
félelmeinket,
győzze
le
aggodalmainkat, adja meg örömét,
hogy vele együtt életre támadjunk. Így
kívánok húsvéti ünnepeket és
hétköznapokat László atya
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