
Húsvét – feltámadás 

Húsvéti Óda 

Jertek, igyunk azon új folyam-
ból! 

Nem kiaszott sivatag ,,csuda 
kútja'': 

életadó Forrás ez! örökre cso-
bog-foly: 

Úrnak a sírjából fakad, itt ránk 
jutva. 

 

Mind a világra világít a fénye. 

Föld ragyog és ami föld alatt 
van! 

Mind a Teremtés ünnepel égi 
fénybe' 

Támada Krisztus föl, ki teremté 
hajdan! 

 

Tegnapon én Veled élni szűn-
tem. 

Újra kelôn Veled él, ki meghal! 

Tegnap együtt: a Sírodba dűl-
tem. 

Most egekig magasítsz magad-
dal! 

(Damaszkuszi Sz János) 

 

Áldott húsvéti  

ünnepeket  

kívánunk! 
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Szent Margit 
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Liturgikus lap ÜZENET 
Éjszaka, sötétség, csend... A halál csendje... De ahogy múlik az idő, s pe-
regnek a percek, az órák, egyre erősödik az a bizonyos másik Csend: az 
Élet csendje. 

Még mindenki alszik, csupán két-három jeruzsálemi házban gyullad világos-
ság. Mozgolódás, edények koccanása, kendősuhogás. Asszonyok fésülköd-
nek, öltözködnek türelmetlenül, szipogva, meghatottan. Vége a szombat-
nak... Valahol, a Golgotához közel, kakas készül elfogadni Kedron patakon 
túli társa kihívását. S lám! Különös csillag uralja a hajnali égboltot! Fénye 
átragyog apró házakon, a Golgotán, Jeruzsálemen, Palesztinán, sőt, átöleli az 
egész kozmoszt... Egészen más, mint 33 évvel ezelőtti testvére... Különös... 
Mintha ma minden olyan más lenne... Mintha a természet erői valami titkos 
összeesküvést szőttek volna, melynek a hajnalban útnak induló asszonyok 
egyszerűen áldozataivá válnak... Igen, valami történt! S ahogy lassan egyre 
feljebb kúszik a Nap a horizonton, feltűnik egy útkereszteződés, asszonyok 
találkoznak. Csendesen zengő, olajok illatával keveredő hangjuk különös 
elegyet képez a jeruzsálemi úton. De állj! Mi ez? Ki mozdította el a követ? S 
hova tűnt a holttest? Ki ez a fehér ruhás ifjú? "Ne féljetek! Feltámadt, nincs 
itt! Menjetek, mondjátok meg a többieknek is!" S a türelmetlen kíváncsiság, 
mely legyőzi a hajnali álmosságot, most riadt csodálkozássá, emberfeletti 
erővé növi ki magát. "Apostolok, tanítványok! Keljetek! Feltámadt! Üres a 
sír! Nincs már ott! S mi ennek tanúi vagyunk!" 

Igen, érdekes érzés ez... Először riadtság, félelem, majd megnyugvás, béke, 
öröm... Húsvét öröme, az Első Vasárnap öröme! Ez már többé nem a zsidók 
pászkája: ez már a keresztények húsvétja: Jézus feltámadt! S milyen érdekes! 
Jézus feltámadása, a világ legmegrendítőbb, a történelem egyedülálló esemé-
nye csendben történik. Ez az Élet csendje. S éppen ez a legnagyobb esemény 
rá a tanú, hogy egyetlen feltámadás sem történik látványosan, hanem csend-
ben, de megállíthatatlanul. A lelki életben is ez a törvényszerűség 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 lel-
künket ezekben az apokaliptikus időkben, amikor úgy tűnik, 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 őt... Mert az igazi 
húsvét nem az üres sírral kezdődik, hanem amikor Jézus valami módon, ti-
tokzatosan beleszól az életünkbe. Amikor megkövesedett szívünkről lepat-
tannak a zárak! Zárak, melyek elzárnak valakitől és bezárnak valamibe. Egy 
sajátos énközpontú életbe, melybe Jézust csak egyszer-kétszer engedjük be, 
akkor is csak életünk pereméig... Barátaim! Az igazi Húsvét ott kezdődik, 
ahol Jézus a zárt ajtók ellenére megjelenik középen, életünk közepén, és így 
szól: "Békesség nektek!" - mert ebben a békességben maga Jézus van jelen! 

Takács Péter 



Leckét kaptunk 

ÜZENET  2 

Még a Passió című filmben is alig szólal meg, jajdul fel a szenvedő Jézus. A 
"feketevasárnapi" szentlecke szerzője még a brutálisnak tartott filmnél is reáli-
sabb: "Hangosan kiáltozva, könnyek között imádkozott" - mondja a szenvedő 
Úrról. Megrendülten imádom Jézusunknak ezeket a hangos feljajdulásait. Ar-
ra tanítanak, hogy nem az a baj, vagy szégyellnivaló, ha feljajdulok saját baja-
imban, hanem az nem mindegy, hogy mit mondok ilyenkor. Az Úr nem kínzó-
it szidta, hanem az Atyához kiáltott. "Meghallgatásra talált", mert embersége 
megkapta az erőt, hogy végigvigye a megváltás véres művét. 

Virágvasárnap pálmaágas lobogásába belekondul a filippi-levél titkos teológi-
ája: "Engedelmes lett a halálig..." Kinek engedelmeskedett? A Szentháromság 
személyeinek mélységes, közös terve a szeretetből történő megváltás ilyetén 
megvalósítása. Tudjuk: történhetett volna "elegánsabban és gusztusosabban" 
is. Kik vagyunk mi, hogy finnyásan bírálgassuk a végtelen mélységű tervet? 
Jézus pedig - csodás kifejezés! - "kiüresítette önmagát", egészen emberként az 
emberekért végigszenvedi a Passiót. Nem tartott igényt a "kipárnázott megvál-
tásmódra". Vállalt "üressége" vádolja beteges önérzetemet... 

Nagycsütörtök szentleckéje a legrégebbi leírás az Eucharisztia alapításáról. 
Pál apostol "magától az Úrtól kapta" az esemény leírását! Nem véletlenül ke-
rült a szentmise átváltoztatási részébe éppen ez a szöveg! Ezek nem Pál sza-
vai, hanem Jézuséi! Így mondom, így hallgatom-e őket minden átváltoztatás-
kor? "Kis nagycsütörtök-este"-e minden szentmisém? 

A nagypénteki lecke szerzője zsidóknak írta a levelét, akiknek sajátos fogal-
muk volt a "főpapról". Olvasói a kétévenként leváltott, bőségesen gyarló, jeru-
zsálemi főpapokra gondoltak a szó hallatán. Meg talán azokra a "nyugdíjas" 
főpapokra, akik Jézus halálát követelték. Fontos volt, hogy Jézus főpapságát 
keményen megkülönböztesse ezektől a "főpap-békepapoktól", akik a római 
hatalom készséges kiszolgálói voltak. Fontos célzás: "De a bűntől ment ma-
radt!" 

Ma már a konyhán is ritkán található kovász. Régen minden falusi háztartás-
ban volt. A romlott kovász pocsék tésztát és kenyeret csinált. A leckében a 
romlás kovásza az idejétmúlt ószövetséget, az ósdi törvényt jelenti. A 
"tisztaság kovásza" a feltámadás hitében élő, reményteli, derűs lelkületre cé-
loz. Húsvétunk a lelki tél temetése is, ahogy népi szokásaink jól sejtették! 

Irgalmatlan világunk jelszava: nincs irgalom, pusztuljon a gyönge! A vadkapi-
talizmusnak szöges ellentéte az irgalom vasárnapjának üzenete. S hogy ezt 
komolyan kell venni, arról a szentlecke biztosít. Jézus "a víz és a vér" realitá-
sával jelzi, hogy Isten véresen komolyan veszi az irgalom üzenetét. A kereszt-
ség vize Jézus véres oldalából forrásozik. Aki értünk vérét adta, annak van 
"joga" a jog ellenében is irgalmazni!... 

Szörnyű dolog az, ha valaki hívőnek tartja magát, de továbbra is bűnben él. 
János apostol is találkozhatott ilyen "hívővel", ezért hangsúlyozza, hogy úgy-
nevezett "közéleti keresztények" között ma is akad, aki vígan összeegyezteti a 
válását, ügyes sikkasztásait és kampányhazudozásait a templomoskodással. A 
kereszténység nem ideológia, hanem életforma. Bindes Ferenc 

 

 

ÁPRILISI 

PROGRAMOK: 

Ünnepei szentmise  

a Fadrusz keresztnél 

Április 25.  

szombat 

11 óra. 

A szentmisét  

dr. Paskai László  

bíboros atya végzi! 

 

 

 

Május 1.  

A barcika téri 
templom  

búcsúnapja 

10 órakor ünnepi 
szentmise, melyet 

Dr. Paskai László 
bíboros atya  

végez! 

 

 



Liturgikus lap  3 

Rejtvény 
 

Márciusi 

Rejtvényünk 

Megfejtése: 

Jakab apostol. 

Az ő levelében van ar-
ról szó: Ha beteg vala-
ki hívják az egyház 
papját. Kenjék meg 
szentolajjal és imád-
kozzanak fölötte... 

 

 
 

Egykor értünk testet öltött, 

Kis gyermekként jött közénk; 

A keresztfán vére ömlött 

Váltságunknak béreként. 

Most az oltár Golgotáján 

Újra itt a drága vér, 

Áldozat az Isten-Bárány, 

Krisztus teste a kenyér. 

Krisztus, kenyér s bor színé-
ben, 

Úr s király a föld felett: 

Forrassz eggyé békességben 

Minden népet s nemzetet! 

280/b 

 

 

Isten és te 

Egyedül ISTEN tud ALKOTNI, de az alkotást te tudod érvényre juttatni. 
Egyedül ISTEN tud életet TEREMTENI, de te tudod tovább adni. 
Egyedül ISTEN adja az EGÉSZSÉGET, de te tudod azt megtartani. 
Egyedül ISTEN ajándékozza a HITET, de belőled árad a bizonyosság. 
Egyedül ISTEN tud REMÉNYSÉGET ültetni, de te tudsz társadnak bizal-
mat szavazni. 
Egyedül ISTEN képes SZERETETRE ébreszteni, de te tudsz mást szeretni. 
Egyedül ISTEN adja a BÉKÉT, de te a mosolyt. 
Egyedül ISTEN-től az ERŐ, de te tudsz a csüggedtbe erőt önteni. 
Egyedül ISTEN az ÚT, de te tudod azt másoknak megmutatni. 
Egyedül ISTEN a FÉNY, de te tudsz mások szemébe ragyogást hozni. 
Egyedül ISTEN teszi a CSODÁT, de te hozod hozzá az öt kenyeret és a két 
halat. 
ISTEN egymagában mindenre képes, mégis úgy látta jónak, hogy 

RÁD IS SZÁMÍTSON! 

 
Föltámadási himnusz (Salve festa dies, toto venerabilis aero) 

 
Üdv neked, ünnepi nap! Minden korok lelkibe' tisztelt! 

Úr ma pokolt letapos, győztesen égbe hatol. 
Üdv neked, ünnepi nap! Minden korok lelkibe' tisztelt! 

 
Ím tavaszúl ki világ: -- kegyelem jele föltüne földön, 
Fölkel az Úr, s kegye mind visszajön Ővele most. 

Úr ma pokolt letapos, győztesen égbe hatol. 
 

Nézd, diadalmat ül itt Krisztussal, gyászteli poklon 
szerte liget zöldül; hajt ki virágba mező. 

Üdv neked, ünnepi nap! Minden korok lelkibe' tisztelt! 
 

Szűnt pokol és lehuzó törvény: Isten vonul! Ura föltör egébe, 
Isten előtt hódol: föld-vizek-éj-Nap-egek! 
Úr ma pokolt letapos, győztesen égbe hatol. 

 
Az, Ki keresztre feszült: Úr az Isten mindeneken fönn. 

 
Esdi Teremtőjét, s mind a világ leborul. 

Üdv neked, ünnepi nap! Minden korok lelkibe' tisztelt! 
(Venantius Fortunatus) 

 
 
 

Isten éltessen mindenkit aki ebben a hónapban ünnepli  
születésnapját vagy névnapját! 

 



„Szólj Uram,  
mert hallja  
a Te szolgád!”  
1Sám3,10 

1182 Budapest  

Fogaras u. 16. 

Telefonszám: 292-46-63 

 

Faxszám: 297-54-17 

 

www.szentmargit.hu 

 

A plébánia e-mail címei: 

ibenke@mail.interware.hu 

fogaras4@t-online.hu 

Árpád-házi  
Szent Margit Plébánia  

Az egyházadó 

(egyházközségi hozzájá-

rulás) a templomot segíti. 

Milyen jó volna, ha támo-

gatnánk egyházközségün-

ket! 

Számlaszámunk: 

11718000-20382870  

Csekken is fizethető! 

Csekk a templom bejára-

tánál található 

Nagyhét menete Kertváros 

Nagyhétfő, nagyszerda este 6 órakor szentmise 

Nagycsütörtök 
Este ½ 5 órakor kezdődik szentmisénk az utolsó vacsora emlékezetére 
utána virrasztás. 

Nagypéntek -  Szigorú böjti nap! 

Délután 3 órakor keresztúti ájtatosság. Este 6 órakor kezdődik Jé-

zus halálának ünneplése, közös szentáldozás, majd Szentségimá-

dás 

Nagyszombat 
Reggel 8 órától este 7 óráig Szentségimádás a Szentsírnál. 

Délután 3 órakor húsvéti ételszentelés 

Este 7 órakor kezdődik Jézus feltámadásának ünneplése 

(körmenet nem lesz!) 

Húsvétvasárnap 

Szentmiséink a szokott rendben 7, ½ 9 és este 6 órakor 

Húsvéthétfő 
Csak reggel 8órakor lesz a szentmise!!! 
Este nem lesz szentmise! 

Barcika tér 

Nagykedd este 6 órakor szentmise 

Nagycsütörtök 

Este 6 órakor kezdődik szentmisénk az utolsó vacsora emléke-

zetére utána virrasztás . 

Nagypéntek 

Délután 3 órakor keresztúti ájtatosság 

Este ½ 5 órakor kezdődik Jézus halálának ünneplése... 

közös szentáldozás  

Nagyszombat 

12 órától este 9 óráig Szentségimádás a Szentsírnál 

Este 9 órakor kezdődik Jézus feltámadásának ünneplése 

(körmenet nem lesz!) 

Húsvétvasárnap 

Szentmisénk a szokott rendben 

10 órakor, melyet jó idő esetén körmenet követ 


