
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Éjszaka, sötétség, csend... A halál csendje... De ahogy múlik az idı, s peregnek a percek, az órák, egyre erısödik az a 
bizonyos másik Csend: az Élet csendje. 

Még mindenki alszik, csupán két-három jeruzsálemi házban gyullad világosság. Mozgolódás, edények 
koccanása, kendısuhogás. Asszonyok fésülködnek, öltözködnek türelmetlenül, szipogva, meghatottan. Vége 
a szombatnak... Valahol, a Golgotához közel, kakas szól megint. Különös... Mintha ma minden olyan más 
lenne... Mintha a természet erıi valami titkos összeesküvést szıttek volna, melynek a hajnalban útnak induló 
asszonyok egyszerően áldozataivá válnak... Igen, valami történt! S ahogy lassan egyre feljebb kúszik a Nap a 
horizonton, feltőnik egy útkeresztezıdés, asszonyok találkoznak. Csendesen zengı, olajok illatával keveredı 
hangjuk különös elegyet képez a jeruzsálemi úton.  

De állj! Mi ez? Ki mozdította el a követ? S hova tőnt a holttest? Ki ez a fehér ruhás ifjú? "Ne féljetek! 
Feltámadt, nincs itt! Menjetek, mondjátok meg a többieknek is!" S a türelmetlen kíváncsiság, mely legyızi 
a hajnali álmosságot, most riadt csodálkozássá, emberfeletti erıvé növi ki magát. "Apostolok, tanítványok! 
Keljetek! Feltámadt! Üres a sír! Nincs már ott! S mi ennek tanúi vagyunk!" 

Igen, érdekes érzés ez... Elıször riadtság, félelem, majd megnyugvás, béke, 
öröm... Húsvét öröme, az Elsı Vasárnap öröme! Ez már többé nem a zsidók 
pászkája: ez már a keresztények húsvétja: Jézus feltámadt! S milyen érdekes! 
Jézus feltámadása, a világ legmegrendítıbb, a történelem egyedülálló 
eseménye csendben történik. Ez az Élet csendje. S éppen ez a legnagyobb 
esemény rá a tanú, hogy egyetlen feltámadás sem történik látványosan, hanem 
csendben, de megállíthatatlanul. A lelki életben is ez a törvényszerőség valósul 
meg. Ma is vannak nagy megtérések, de ezt nem kiáltják világgá az újságok. Az 
irgalmas szamaritánus ma is járja a világ országútjait, csak nem kísérik fotóriporterek. S ez a gondolat képes 
új optimizmussal eltölteni csüggedt lelkünket ezekben a történelmi idıkben is, amikor úgy tőnik, hogy jórészt 
csak halál vesz körbe minket és nem feltámadás. De hiszem, hogy nem így van, csupán tiszta szem kell 
hozzá, hogy meglássuk: Krisztus ma is feltámad, és itt áll közöttünk! A kérdés csak az, hogyan képzeljük el 
ıt... Mert az igazi húsvét nem az üres sírral kezdıdik, hanem amikor Jézus valami módon, titokzatosan 
beleszól az életünkbe. Amikor megkövesedett szívünkrıl lepattannak a zárak! Zárak, melyek elzárnak 
valakitıl és bezárnak valamibe. Egy sajátos énközpontú életbe, melybe Jézust csak egyszer-kétszer engedjük 
be, akkor is csak életünk pereméig...  

Barátaim! Az igazi Húsvét ott kezdıdik, ahol Jézus a zárt ajtók ellenére megjelenik 
középen, életünk közepén, és így szól: "Békesség nektek!" - mert ebben a békességben 
maga Jézus van jelen! 
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 George Thomas plébános volt New England-nak egy kis városkájában. Húsvét reggelén, amikor zsúfolt templomában 
felment a szószékre prédikálni, egy régi, rozsdás, rozoga madárkalitkát vitt magával és letette a szószék párkányára. Persze 
mindenki meglepıdve nézte és kíváncsian várta, mi fog itt történni. A plébános elkezdte a prédikációt: 
 "Amikor tegnap végigmentem a Fıutcán, szembe jött velem egy fiatal gyerek, kezében lóbálta ezt a madárkalitkát, és a 
kalitka alján három kis vadmadár lapult, reszketve a hidegtıl és a  félelemtıl. Megállítottam a fiút és megkérdeztem: 
- Na, mit viszel magaddal? 
- Csak ezt a három vacak madarat - felelte. 
- Aztán mit akarsz csinálni velük? - kérdezısködtem. 
- Hazaviszem ıket és szórakozom velük - felelte. - Feldühítem ıket, kihúzom a tollaikat, egymás közötti viadalra uszítom ıket. 
Élvezni fogom.  
- De elıbb-utóbb beleunsz majd. Utána mit csinálsz velük? 
- Ó, van otthon két macskánk - mondta a fiú -, azok szeretik a madárhúst. Megetetem ıket velük. 
Hallgattam egy kicsit, aztán ismét megszólaltam: 
- Fiam, mennyit kérsz a madarakért? 
- Nem kellenek magának azok a madarak, Atya. Hiszen azok csak vacak szürke mezei madarak. Még énekelni sem tudnak. 
Még csak nem is szépek. 
- Mennyit akarsz értük? - kérdeztem ismét. 
A fiú végignézett rajtam, mintha megbolondultam volna, aztán megmondta az árat: tíz dollár. Kivettem a zsebembıl a tíz dollárt, 
odaadtam a gyereknek. A fiú letette a kalitkát a földre és egy pillanat alatt eltőnt. 
Én aztán felemeltem a madárkalitkát, elvittem a közeli parkba, ott letettem, kinyitottam az ajtaját, és szabadon engedtem a 
madarakat." 
 Miután Thomas plébános elmondta a kalitka történetét, mindjárt egy másik történetbe kezdett: 
"Egy nap a Sátán és Jézus között párbeszéd folyt. Sátán épp az Édenkertbıl jött és büszkén dicsekedett: 
- Az egész emberiséget a kezeim közé kaparintottam. Csapdát állítottam nekik, olyan csalétekkel, amelynek nem tudnak 
ellenállni. Mind az enyémek! 
- Mit fogsz csinálni velük? - kérdezte Jézus. 
- Szórakozni fogok velük. Megtanítom ıket, hogyan házasodjanak és hogyan váljanak el egymástól; feldühítem ıket, meg arra 
is megtanítom, hogyan győlöljék. és kínozzák egymást; hogy részegeskedjenek és kábítózzanak; arra, hogy fegyvereket és 
bombákat találjanak fel és öljék egymást. Nagyon fogom élvezni - mondta a Sátán. 
- Mit csinálsz majd velük akkor, ha eleged lesz a játékból? 
- Megölöm ıket! - felelte a Sátán. 
- Mennyit kérsz értük? - érdeklıdött tovább Jézus. 
- Nem kellenek neked azok az emberek! Nem jók azok semmire! Megveszed ıket, ık pedig csak győlölni 
fognak. Leköpnek, megátkoznak és megölnek. Nem kellenek ık neked! 
- Mennyit kérsz? - kérdezte újból Jézus. A Sátán végignézett Jézuson és megvetı gúnnyal mondta: 
- A véredet, az összes könnyedet és az egész életedet! 
Jézus így szólt: 
- Megegyeztünk! - aztán kifizette az árat... "  
 Ezzel George Thomas fogta a madárkalitkát és lement a szószékrıl. 
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„KRISZTUS VILÁGOSSÁGA!...” 
 
 Sötétség és csend. Várakozással teli csend. Valami készül… A padok közt tisztába öltözött emberek.  Kezemben viaszfogó 
gallérkával ellátott fehér gyertya. Halk suttogás, léptek zaja visszhangzik. 
 Kint tüzet szentelnek. Égi szózatként hangzanak fel az ünnepi liturgia szavai, majd rövid csend után „kiáltás” hangzik az 
éjszakába: 

„KRISZTUS VILÁGOSSÁGA!”  Az árnyak megnyúlnak, szelíd, de határozott fényével megtöri a templom 
és a szív sötétjét a szentelt tőzzel meggyújtott húsvéti gyertya lobogó lángja. 
„ISTENNEK LEGYEN HÁLA!”-  sóhajt fel válaszként a nép. Hála legyen, Krisztus legyızte a halált, új 
életre hív… Ez a hívás mindenkinek szól. Nem kell tenni semmit, csak elfogadni. Kiemelkedik a gyertya a 
tömegbıl. „Én vagyok a világ világossága” 
„KRISZTUS VILÁGOSSÁGA!”  A fény felé fordulok én is, mely egyre világosabbá és átláthatóbbá teszi a 
templomot. A fény nem válogat. Bevilágít mindent. Engem is, téged is. „ISTENNEK LEGYEN HÁLA!”  
„Én vagyok, ne féljetek…” 
„KRISZTUS VILÁGOSSÁGA!”  Ezekben a percekben senki sem fukarkodik, tartogatja magának a kincset, 
hanem nemes egyszerőséggel tovább kínálja. Valaki a tömegbıl gyufát vesz elı, azzal gyújtja meg 
gyertyáját… Hm… Biztosan félreértés történt… 

Ahogyan terjed a fény, úgy kéne osztogatnunk szerteszéjjel életünket is. Bízd rá életed Krisztusra, akkor képes leszel erre! 
Megbővölve nézem lángoló gyertyámat. Valahogy ez a sok kis fény egy bensıségesen lobogó egészet ad. Jó ennek az 
egésznek része lenni. „Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog.”  Köszönöm 
áldozatodat, s hogy bevilágítod életemet, mindannyiunk életét! 

…„ISTENNEK LEGYEN HÁLA!” 
            (Barbi) 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
…hogy számukra mi a legfontosabb mozzanata, 
mondanivalója a húsvétnak, a húsvéti 
szertartásoknak… 
 

Még szinte alig múlt el hamvazószerda, máris a 
nagyböjt végére érünk. A húsvét ünneplésére vezetı 
felkészülés utolsó szakaszán elıretekintve talán 
érdemes elgondolkodnunk, elgondolkodni neked is a 
kérdésrıl, amelyre talán nem is olyan egyértelmő a 
válasz: 
 

Számodra mi a legfontosabb mozzanata, 
mondanivalója a húsvétnak, a húsvéti 
szertartásoknak? 
 

– Az együttlét és az együtt ünneplés a legfontosabb 
számomra – hasonlóan a karácsonyhoz. (36 éves 
családapa) 
 

– Az a lényege a húsvétnak, hogy Krisztus 
feltámadását ünnepeljük, és ehhez vezet a keresztút. 
Az egész keresztút arról szól, hogy vannak akadályok 
elıttünk, amiket le kell küzdenünk, ha ezeket 
legyızzük, eljutunk egy célhoz – ehhez ad példát 
Krisztus halála és feltámadása. (13 éves fiú) 
 

– Számomra nagyon nehéz ezt megfoglmazni. A 
legfontosabb maga az újjászületés. (22 éves lány) 
 

– A nagyheti szertartások közül arra emlékszem, 
amikor tavaly vagy tavaly elıtt a lábmosás alkalmával 
az atya, miután megmosta, megcsókolta a lábukat – ez 
nagyon jó érzés volt, mert az alázatot és a szeretetet 
fejezte ki. (18 éves lány) 
 

– A húsvéti vigília, amikor megint megszólal a csengı, 
mert a hosszú várakozás után a csengıszó a feltámadt 
Krisztust szimbolizálja. (15 éves fiú) 
 

Köszönjük a sokszínő, értékes gondolataitokat! 

 

  

 A bérmálkozós csoport kérésére, most én 
kívánom megosztani a gondolatomat mindenkivel arról a 
folyamatról, ami 2005 szeptembere óta tart azzal a 
céllal, hogy bérmálkozzunk, hogy egyházi értelemben is 
felnıtté váljunk, hogy Jézus tanításai szerint éljünk, és 
tanúságot tegyünk Róla. Ebben segítenek nekünk 
bérmaszüleink. Maga a bérmálkozás a hét szentség 
egyike, amit püspök szolgáltathat ki, a szertartás során 
krizmával megkeni a bérmálkozó homlokát a következı 
mondat kíséretében: „N. (név szerint) vedd a Szentlélek 
ajándékának jelét!”, s ezzel kitörölhetetlen jegyet ad 
nekünk, s képessé tesz a Szentlélek ajándékainak 
használatára. 
 A beavatáson túlesve, az utóbbi hetekben 
tudáspróba gyanánt Tamás atya felmérte tudásunkat, ami 
néhányuknak kissé nehézkesen ment, mert az írásbelijük 
sikertelen lett, de szóbeli formában bizonyíthattunk… 
Számomra ez azért volt még fontos (és sokan másoknak 
is), mert elég régen tanultam az alap tudnivalókat, a 
Tízparancsolatot, a hét szentséget, a hét fıbőnt stb., az 
évek során ezek feledésbe merültek. Természetesen ez 
volt az egyik fı célja a „zárthelyiknek”, de a másik fı 
cél sem elhanyagolható, hogy ne valljunk szégyent a 
püspök úr elıtt, ha ne adjisten kikérdezne minket a 
bérmálás napján. A húsvéti ünnepeket követı héten, 
egészen pontosan április 13-15-e között Miskolc-
Tapolcán lelkigyakorlaton fogunk részt venni, ahová a 
jelek szerint nem csak a bérmálkozók mennek, hanem 
mások is azzal a szándékkal, hogy támogatást 
nyújtsanak nekünk hitbeli életünkben és tudásunkban, 
fıleg azoknak, akiknek a bérmaszülei egyéb elfoglaltság 
miatt nem tudnak eljönni erre a lelkigyakorlatra... 
 Köszönjük Istennek és Tamás atyának a 
felkészítést és a tudáspróbát is, hogy senki nem lépett 
vissza és mindenki elkötelezte magát Krisztus tanításai 
és a keresztény nagykorúság mellett! 
 
     Fábián Péter 
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A húsvét keresztény életünk legnagyobb ünnepe. Valamennyien örülünk, mert Jézus feltámadt a 
halálból. Jézus ma is él! Ha hiszünk Benne és tanítása szerint élünk, akkor halálunk után mi is 
feltámadunk az örök boldogságra! (Jn 20,1-9) 
Feladat: Fejtsétek meg a titkosírást! Az egyes jelek mely betőkkel azonosak? 
 

"☺DDIG  �GY☺NIS  MÉG 

N֠M ÉRT֠TTÉK  M֠G, 

HOGY �ÉZ�SN☺K F֠�  K֠��֠TT 

TÁM☺DNI☺  ☺  H☺�Á�BÓ�." 

Név: ………………………………………………………  ☺☺☺☺ =  

 

Az április 20-ig (borítékban, névvel ellátva, Szilasné Udvardy Katalinnak, Tel: 78-66-332, Bp.1117 Bogdánfy 
Ö.u.7/b. vagy a plébániára) beküldık között ismét meglepetést osztunk! 



 

 

 
 
 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A FELTÁMADT KRISZTUS ÖRÖMÉT ÉS BÉKÉJÉT KÍVÁNJUK 
MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK ! 

 

 
Mi Újág? - a Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. Kiadja a Magyar Szentek Plébániája. Megjelenik minden hónap elsı 

vasárnapján. Ingyenes kiadvány. Ha a lappal kapcsolatban bármilyen észrevétele van megteheti a 209-22-24-es telefonszámon, vagy a 1507 
Bp., Pf.: 70. levélcímen. E-mail: magyarszentekbp@freemail.hu, http://www.piar.hu/magyarszentek. 

A NAGYHÉT  PROGRAMJA A MAGYAR SZENTEK TEMPLOMÁBAN  
Április 5. Nagycsütörtök: 

 
 

10,00 Olajszentelési mise  
a Szt. István Bazilikában 

 

18,00 Szentmise az utolsó vacsora emlékére 
 

22,00-ig Virrasztás (20,30 - az ifjúság imaórája) 

Április 6. Nagypéntek: 
 

15,00 Keresztút a Kruspér utcai kápolnában 
 

18,00 Szertartások kezdete 
(igeliturgia, passió,  
hódolat a kereszt elıtt, áldozás, 
szentsírnyitás) 

 

21,00 Fáklyás keresztút a templomkertben 
22,00-ig Virrasztás 

Április 7. Nagyszombat: 
 

8,00–tól Egész napos szentsírlátogatási 
 lehetıség 
 
8,00 - 9,00 Gyónási lehetıség 
 
 

20,00 A húsvéti vigília szertartása 
 tőzszentelés, húsvéti örömének, 
 igeliturgia, eukarisztia liturgiája, 
 feltámadási körmenet 

 
Április 8. Húsvétvasárnap: 

 

9,00 Diákmise  
(A szentmise után a templom- 
kertben ajándékkeresés a 
 gyerekeknek) 

 

11,30 Szentmise  

 Április  9. Húsvéthétfı: 
 

9,00 Diákmise  
 

11,30 Szentmise 
 

A KRUSPÉR UTCAI KÁPOLNÁBAN 
 

Nagycsütörtök: este 6-kor szentmise az utolsó vacsora              
                           emlékére. 
Nagypéntek: du. 3-kor keresztút. 
Húsvétvasárnap, húsvéthétfı: szentmise: 8,00 ; 19,00 

A többi szertartás a Magyar Szentek Templomában! 
 

2007. április 22-én a fél 12-es szentmise 
keretében szolgáltatja ki a bérmálás 

szentségét dr.Udvardy György püspök atya 
plébániánk fiataljainak. 

Ünnepeljünk velük, imádkozzunk értük, 
hogy a Szentlélekkel megerısítve 

igaz tanúságtevı életet tudjanak élni! 
 

 
 

DR UDVARDY GYÖRGY püspök atya   
A HIT ÖRÖME  

címmel katekézist indít  felnıtteknek  
részére csütörtök esténként.  

Az elsı alkalom   
április 12-én csütörtökön 18 órakor 

kezdıdik a hittanteremben. 
Azoknak, akik szeretnének hitükben jobban 
elmélyedni, és az egyház tanítását jobban 

megismerni. 
 

Április 21-én szombaton az esti szentmisén a 
Budapesti Bartók Kórus énekel, majd utána egy 

rövid koncertet ad. 

 

 

 


