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HÍRMONDÓ
IV. Évfolyam 4. szám
2011. április

„A világban megpróbáltatások érnek titeket,
de bízzatok, én legyôztem a világot!”

											

Jn 16,33

Reszketô, enyhe fény sugárzik.
Egy felhô lassudan megyen.
A lélek fáj, a fény sugárzik.
Valaki ballag a hegyen,
hûs homlokáról fény sugárzik
s szemét lehunyja: - úgy legyen!
Valaki lépked, felfelé tart.
Bozótközt víg madársereg.
Valaki lassan felfelé tart.
Tövisrôl vérharmat csepeg.
Valaki fel, a csúcs felé tart,
hogy önmagát feszítse meg.

A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja. A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad
belôle. Mert amikor bennünket elküldtek, az útrabocsájtó Hatalom így szólt:
Rád bízok minden embert külön, kivétel nélkül mindenkit, segíts, adj enni, adj ruhát,
mindenkire vigyázz úgy, mint magadra, és ne hagyd a sötétségben elmerülni. Amit szerzel,
amit elérsz, amit tudsz, amit átélsz, osszad meg. Az egész világ a tiéd. Szabad vagy a kövektôl
az éterig. Ismerd meg, hódítsd meg, senki se tiltja, de jaj neked, ha magadnak tartod.
Elbocsátlak téged is, mint mindenkit: felelôs vagy minden emberért, aki veled él, s el kell
számolnod minden fillérrel, amit magadra költesz, minden örömmel, amit magadba zártál, és
minden boldog pillanattal, amit magadnak tartottál meg. Most eredj és élj, mert a világ a tiéd.

Az Én nevem mindig ez volt, igazi, örök Április.
#

Szent Márk, az ifjú krisztuskövetô
Márk jeruzsálemi származású volt és jóllehet Krisztus Urunk kortársa, személyesen, Jézus földi élete folyamán mégsem találkozott vele. Péter apostol a börtönbôl
való szabadulása után az Apostolok Cselekedetei beszámolója szerint Márk édesanyjának házában szállt meg. Márkék háza szépen tükrözi, hogy a keresztények
közötti kapcsolat a mindennapi élet örömeiben és megpróbáltatásaiban is az imádság és az igazi testvérszeretet háza volt. Ezen ismereteken kívül egyes teológusok
szerint Márk családjának birtokában volt a Getszemáni kert, ahol Jézus vérrel verejtékezve imádkozott. A Márk evangélium tudósításából értesülünk arról, hogy
egy fiú távolról szemléli Jézus elfogatásának jelenetét, és miután ôt is el akarják
fogni, ruháját is hátrahagyva elmenekült.
Jézus feltámadása után ô is azon elsôk közé tartozott, akik bátran, fiatalosan,
lelkesen tettek tanúságot Jézusba vetett hitükrôl. Igaz ugyan, hogy nem tartozott
a szoros értelemben vett 12 közé, de életvitelében és munkásságában, melyet az
evangélium terjesztésében tett méltán nevezhetô evangélistának. Nem csak az általa megírt evangélium – mely a 4
evangélium közül a legkorábban keletkezett (50-60 között) – hanem a saját példája, testvérszeretet, segítôkészsége is
örömhír volt a korai egyház tagjai számára.
A Hagyomány szerint Egyiptomban és Líbiában, majd Alexandriában hirdette a Jézusról szóló örömhírt. Vértanúhalált halt Traianus császár idejében, 98 és 117 között. Elérkezett a húsvét napja, a mi naptárunk szerint április
25-e. Márkot a liturgia közben az oltárnál támadták meg és fogták el. Kötelet kötöttek a nyakára, és úgy vonszolták a
sziklás ösvényeken maguk után. Vére megfestette a sziklákat. De nem halt meg, ezért bedobták egy börtönbe, hogy
megtanácskozzák, másnap miképp végezzenek vele. Éjfélkor azonban földrengés támadt, megjelent az Úr angyala,
és így szólt hozzá: ,,Márk, Isten szolgája, aki az Egyiptomba rendelt szent hírnökök fejedelme vagy, íme, a neved
fölvétetett az élet mennyei könyvébe, és emlékezeted nem halványul el soha. Mert társa lettél az égi erônek, amely
lelkedet az égbe vezérli, és részed lesz az örök világosságban.” E látomás vigasztalásával a szívében Márk égre tárt
karokkal így imádkozott: ,,Uram, Jézus, hálát adok neked, mert nem hagytál magamra, hanem szentjeid közé számláltál engem. Kérlek, Uram, Jézusom, békességben vedd magadhoz a lelkemet, és ne engedd, hogy kegyelmedtôl
elszakadjak!” Amikor ezt kimondta, megjelent neki az Úr, úgy, ahogy tanítványai között járt szenvedése elôtt, és így
szólt hozzá: ,,Békesség veled, Márk, mi evangélistánk!” Ô pedig így válaszolt: ,,Uram, Jézus Krisztusom!” – azzal
az Úr elment tôle. Másnap reggel összegyûlt a város népe. Kihozták a börtönbôl, ismét kötelet kötöttek a nyakára,
s közben gúnyolódtak: ,,Vezessétek a marhát Bucoliba!” Márk, miközben a földön vonszolták, így fohászkodott:
,,Uram, a kezedbe ajánlom a lelkemet!” – és kilehelte lelkét. A pogányok nagy máglyát raktak, s el akarták égetni,
de hirtelen fergeteges szélvész és felhôszakadás támadt, úgyhogy az áradó víz elôl menekülniük kellett. Akkor jöttek
a keresztények, és eltemették
828-ban velencei kereskedôk megmentették a tékozló arabok elôl ereklyéit, és hazájukba vitték. Ettôl kezdve lett
Szent Márk Velence védôszentje. 										 (SZA)

2011 – A Család Éve
Ma Magyarországon 24-25 ezer házasság végzôdik válással. Hihetetlenül magas szám ez, amelyben mindkét fél
és a gyermekeik is sérülnek. Ez a statisztika Európában nem a legrosszabb, pontosabban a középmezônyt jelenti,
hiszen vannak olyan országok, ahol még ennél is magasabb az arány. Belgiumban a házasságok háromnegyede ér
véget válással.
Ebben a hónapban Linda Mintle családterapeuta válásról írt könyvébôl szeretnénk idézni, miszerint mi az a 10
leggyakoribb önámítás, mely a házasságok felbomlásához vezet. Nagyon elgondolkodtató! A cikk a Magyar Kurír
összefoglalója alapján készült.
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1. téveszme: A házasság – szerzôdés
Igen, a házasság jogi egyezség, Isten szemében azonban ennél
sokkal több. A házasság valójában szövetség, megszeghetetlen
ígéret, életre szóló elkötelezôdés „jóban-rosszban”, jólétben
és szegénységben, egészségben és betegségben. Azt jelenti,
hogy akkor is szereted a másikat, ha éppen nincs hozzá kedved,
hûséges maradsz, és megbirkózol a nehézségekkel.
2. téveszme: Veled kötöttem házasságot,
nem a családoddal
Az igazság az, hogy nemcsak a házastársaddal kötötted össze az
életedet: a családja is hozzátartozik a hozományhoz. Ne áltasd
magad azzal, hogy a családját félreteheted! Köztük nôtt fel, ôk
nevelték olyanná, amilyennek megismerted. Igen, vannak más
hatások is, és az ember sokat változik, de a fejlôdést alapvetôen
a család határozza meg.
3. téveszme: Meg tudom változtatni a házastársamat
Tévedés! Nem valószínû, hogy múlhatatlan szereteted hatására meg fog változni az, hogy mindig elkésik, vagy hogy rendetlenség van a szobájában. Az együtt járás idején vedd észre az efféle figyelmeztetô jeleket, fôleg a súlyosabbakat, pl.
ha sokat iszik, ha erôszakos a természete, vagy ha nem tartja meg az ígéreteit. A nászút után ezek a dolgok nagy
valószínûséggel nem fognak javulni, csak romlanak. Az igazság az, hogy egyetlen dolgot tudsz befolyásolni: azt,
hogy hogyan reagálsz a viselkedésére. Egyedül ezen változtathatsz.
4. téveszme: Túl sok mindenben különbözünk
A különbségek nem jelentenek komoly problémát, csak akkor, ha az értékrend és az erkölcsök terén mutatkoznak.
Attól, hogy nem vagytok igazán összeillôk, még nem megy tönkre a kapcsolat. Az igazi kérdés az, hogy hogyan
kezelitek a különbözôséget. Meg kell tanulnotok úgy alkalmazkodni, hogy az mindkettôtök számára elfogadható
legyen. Vannak feloldhatatlan különbségek is; ezeket meg kell tanulnotok elfogadni. A konfliktuskezelés krisztusi
módjára vonatkozóan pedig világos útmutatást találtok a Szentírásban.
5. téveszme: Nem érzem többé azt a lángoló szerelmet – elmúlt, vége!
A szenvedélyes szerelem nem tart örökké, a szeretet azonban egy életen át megmaradhat. Az ember idônként
nem érzi, hogy szereti a másikat, ezért el kell határoznia, hogy mindig úgy fogja szeretni, mint önmagát. A kritika
például erôsen csökkenti a szeretet érzését; egyik oldalon lenézést, a másikon védekezést idéz elô, ami érzelmileg eltávolítja egymástól a házastársakat. Az igazság az, hogy a szeretet érzését sokféleképpen fel lehet erôsíteni.
Például úgy, hogy az ember minden negatív megjegyzését öt pozitívval ellensúlyozza. Sokat jelent, ha barátian
elbeszélgettek és segítetek egymásnak. Nem szoktam kétségbe vonni, amikor egy-egy férj elmondja, hogy már
nem érez lángoló szeretetet a felesége iránt. Csak azt próbálom megértetni velük, hogy a szeretet, a szerelem
érzését újra fel lehet szítani.
6. téveszme: A hagyományosabb házasság a megoldás
Kiábrándultságában sok férfi úgy érzi, boldogabb lenne, ha olyan kapcsolatban élne, ahol a férfi az úr. Sokan elbizonytalanodnak a férfi-nôi szerepekkel, feladatokkal kapcsolatban. Az engedékenység fogalmát gyakran rosszul
értelmezik, és sokszor visszaélnek vele. Isten a házasságban egyenrangúnak akarta a férfit és a nôt. Kétszer nyilatkoztatta ki a nemekre vonatkozó akaratát: a Paradicsomban és Krisztus életében. Ez legyen elôttetek a példa,
amikor férfi és nô kapcsolatáról gondolkodtok. Meglátjátok: akárhogyan alakítjátok kapcsolatotokat, a kölcsönös
engedékenység, tisztelet, biztatás és empátia elengedhetetlen.
7. téveszme: Ilyen vagyok, nem tudok megváltozni: kellek, vagy nem kellek?
Aki nem hajlandó változni, az voltaképpen Isten ellen lázad: másként akarja berendezni életét, mint Ô. Azzal,
hogy azt mondja, nem tud megváltozni, elutasítja a megváltás és a megtérés keresztény élményét. Az ember mindig törekszik a tökéletességre, de ez a valóságban folyamatos küzdelmet jelent. Azt jelenti, hogy mindig kész vagy
felülvizsgálni a viselkedésedet, és igyekszel Krisztushoz egyre hasonlóbbá válni. Ha a házastársak így élnének,
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kevesebb volna a válás. Az ember nem változik meg magától, csak ha akar. A változás lehetséges, de három dolog
kell hozzá: akarás, engedelmesség és a Szentlélek ereje.
8. téveszme: Volt egy házasságon kívüli kapcsolatom – el kell válnunk
A házasságon kívüli kapcsolat súlyos és romboló, de nem helyrehozhatatlan, ha mindkét házastárs akarja. A viszonyt fel kell számolni, bûnbánatot kell tartani, bocsánatot kérni és megbocsátani, majd újjáépíteni a házastársi
kapcsolatot. Az egyik fél megszegte a szövetséget, de ha mindketten akarják, helyreállíthatják. Nem könnyû, de
lehetséges.
9. téveszme: Mindegy, mit teszek, Isten úgyis megbocsát
Isten valóban megbocsát, ha megbánod a bûneidet, de ettôl még igenis számít, hogy mit teszel. Tetteid természetes és lelki következményekkel járnak, ne vedd hát olyan magától értetôdônek Isten kegyelmét!
10. téveszme: Menthetetlen a helyzet
Ha feladtad, ha a jövô reménytelennek
tûnik, ha eltávolodtatok egymástól, ha nem
tudjátok kezelni a konfliktusokat, ha hibáztál, vagy bármi legyen is a probléma, higgy
abban, hogy Isten akkor is tud cselekedni,
amikor te már nem. Meg tudja változtatni
az emberi szívet, képes csodát tenni, a legnehezebb körülmények között is bármit el
tud érni. Ô a lehetôségek Istene. Közeledj
hozzá, imádkozz a házasságodért, küzdj igazi ellenségeddel, a sátánnal, és reménykedve
várd, hogy Isten megsegítsen!
Ha házastársaddal együtt bensôséges kapcsolatban maradtok Istennel, házasságotok
sugározni fogja ezt a meghitt kapcsolatot. A
válás elkerülhetô! Vegyétek észre a mai kultúra hazugságait, és a Szentírás igazságához ragaszkodva szálljatok
szembe velük! Nincs házasság, amelyet ne fenyegetne a válás, de kezetekben van a lehetôség, hogy megelôzzétek!
Jobban járnak, akik ketten vannak, mint a magányos, mert fáradozásuk meghozza jutalmát. Ha elestek, az egyik
a másikat fölsegítheti. De jaj a magányosnak: ha elesik, nincs senki, aki fölsegítené! Meg aztán: ha ketten együtt
hálnak, egymást melengetik; de hogy melegedne föl, aki egymaga van? És ha valaki megtámadja az egyiket,
ketten szállnak vele szembe. Mi több: a háromágú kötél nem szakad el egyhamar. Préd 4,9

Eseménynaptár
Április 2.

II. János Pál pápa halálának (†2005) évfordulója

Április 7-9.
(csütörtök–szombat)

Nagyböjti lelkigyakorlat az esti szentmisék keretében Vezeti: Geszler Péter
érseki szertartó, Kalocsa–Belváros (Fôszékesegyház) plébánia káplánja

Április 10.

Nagyböjt V. vasárnapja

A lelkigyakorlatot lezáró érseki szentmise
½ 11 órakor kezdôdik, melynek keretében
emlékezünk meg az elsô negyedévben elhunyt
szeretteinkrôl
Országos gyûjtés a Szentföld javára
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Április 17.

Virágvasárnap

Barkaszentelés a ½ 11 órakor kezdôdô
ünnepi szentmisében

Április 21-23.

A Húsvéti Szent Három Nap

Nagypéntek: szigorú böjti nap: hústilalom
van, napi háromszori étkezés, egyszeri jóllakás.

Április 24.

Húsvétvasárnap, Krisztus feltámadása

Április 25.

Húsvéthétfô

Mi NEM a kudarc?
A kudarc nem azt jelenti, hogy selejt vagyok, hanem azt, hogy nem arattam sikert.
A kudarc nem azt jelenti, hogy nem értem el semmit, hanem azt, hogy tanultam valamit.
A kudarc nem azt jelenti, hogy bolond voltam, hanem azt, hogy volt bennem hit a kísérletezéshez.
A kudarc nem azt jelenti, hogy dicstelenné váltam, hanem azt, hogy volt merszem próbálkozni.
A kudarc nem azt jelenti, hogy nem értettem a lényeget, hanem azt, hogy valamit másképp kell csinálnom.
A kudarc nem azt jelenti, hogy alábbvaló vagyok, hanem azt, hogy nem vagyok tökéletes.
A kudarc nem azt jelenti, hogy elvesztegettem az idôt, hanem azt, hogy van ürügyem az újrakezdéshez.
A kudarc nem azt jelenti, hogy fel kell adnom, hanem azt, hogy még jobban kell igyekeznem.
A kudarc nem azt jelenti, hogy sohasem fog sikerülni, hanem azt, hogy türelmesebbnek kell lennem.
A kudarc nem azt jelenti, hogy Istenem elhagytál engem, hanem azt, hogy Neked bizonyosan van egy jobb
ötleted.
A nagyböjti idôszak vége felé közeledve mindannyian éreztük már legalább egyszer azt, hogy nem sikerült teljesíteni az elhatározásunkat, csôdöt mondtunk, nem úgy alakítottuk a dolgokat, ahogy szerettük volna. Egyszerûen
csak kudarcba fulladtak az elképzeléseink. De vajon gondoltunk-e csak egyszer is arra, hogy a kudarc nem valaminek a vége, hanem valami jobbnak a kezdete? Álljon itt néhány gondolat arról, hogy hogyan is értelmezhetjük
azt, ha valamiben elbotlunk, ha kudarc ér bennünket.
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A Sátán konferenciát tartott
A Sátán konferenciát tartott. Összehívta a démonokat a világ minden tájáról. A megnyitó beszédében ezt mondta:
„Nem tarthatjuk vissza a keresztényeket attól, hogy eljárjanak szentmisére. Nem tarthatjuk vissza ôket attól, hogy
olvassák a Bibliájukat és hogy tudják az igazságot. Még
csak attól sem tarthatjuk vissza ôket, hogy egy bensôséges
kapcsolatot alakítsanak ki a Megváltójukkal. Ha egyszer
megszerezték ezt a kapcsolatot Jézussal, megtört a hatalmunk felettük. Úgyhogy engedjétek, hogy elmenjenek
szentmisére, engedjétek, hogy magukhoz vegyék az Oltáriszentséget, de lopjátok el az idejüket annyira, hogy ne
legyen idejük arra, hogy igazi kapcsolatot alakítsanak ki
Jézus Krisztussal.”
– Ezt kell tennünk – mondta a Sátán –, valahogy megakadályozni, hogy az emberek felvegyék és fenntartsák az
erôs, éltetô kapcsolatot a Megváltójukkal.
– Hogyan kezdjünk hozzá? – kérdezték a démonjai.
– Kössétek le ôket az élet mellékes dolgaival és találjatok
ki számtalan cselt, amikkel lefoglalhatjátok a gondolkodásukat – válaszolta. – Kísértsétek ôket arra, hogy költsenek,
költsenek, költsenek és kérjenek kölcsön, kérjenek kölcsön, kérjenek kölcsön!
Gyôzzétek meg a feleségeket, hogy dolgozzanak hosszú
órákat és a férjeket, hogy dolgozzanak 6-7 napot egy héten, 10-12 órát egy nap, így majd megengedhetnek maguknak sok mindent.
Tartsátok vissza ôket attól, hogy idôt töltsenek a gyerekeikkel. Ahogy a családok darabokra hullanak, hamarosan,
az otthonaik többé nem lesznek biztonságos menedékek
a munka után!
Stimuláljátok túl az agyukat, hogy ne legyenek képesek
meghallani azt a „halk, szelíd hangot”.
Csábítsátok ôket arra, hogy kapcsolják be a rádiót vagy a
magnót, amikor vezetnek... hogy hagyják bekapcsolva a
tévét, videót, cd lejátszót és a számítógépet az otthonaikban folyamatosan, és gondoskodjatok arról, hogy minden üzletben és étteremben a világon menjen a zene és
a propaganda. Ez majd elfeledteti velük a kapcsolatot
Krisztussal.
Töltsétek fel a dohányzóasztalokat magazinokkal és újságokkal. Törjetek be a vezetés perceibe hirdetôtáblákkal.
Árasszátok el az e-mail postafiókjaikat szeméttel, katalógusokkal, amikbôl online lehet rendelni, sorsolásos játékok-

kal és mindenféle hírlevéllel. Hadd higgyék, hogy az újabb
és újabb dolgok birtoklása boldoggá fogja tenni ôket.
Tetessetek sovány, gyönyörû modelleket a magazinokba
és a tévébe, hogy a férjek azt higgyék, hogy a külsô szépség
a fontos és aztán elégedetlenekké váljanak a feleségükkel.
Tartsátok fáradtan a feleségeket olyannyira, hogy ne tudják
éjjel szeretni a férjüket. Adjatok nekik fejfájást is! Ha nem
adják meg a férjüknek azt a szeretetet, amire szüksége van,
hamarosan máshol fogják azt keresni. Ez jó hamar szétszakítja a családokat!
Adjatok nekik télapót, hogy eltérítsd ôket attól, nehogy
megtanítsák a gyerekeiknek a karácsony igazi jelentését.
Adjatok nekik húsvéti nyuszit, így nem fognak beszélni az
Ô feltámadásról és a bûn és a halál feletti hatalmáról.

Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a
küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen
légy oltalmunk! Esedezve kérjük:
Parancsoljon neki az Isten!
Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és
a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére
körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd
vissza a kárhozat helyére!
Ámen.
Még ha el is utaznak pihenni, tegyetek arról, hogy hajszolják ott is túl magukat... hogy kimerülten térjenek vissza.
Tartsátok ôket túl elfoglaltan ahhoz, hogy kimenjenek a
természetbe, és Isten teremtményeit csodálják.
Tartsátok ôket elfoglaltan, elfoglaltan, elfoglaltan! Így még
a lelkigyakorlatról is nyugtalan lelkiismerettel fognak távozni.
Zsúfoljátok tele az életüket sok jó kifogással, hogy ne legyen idejük keresni Jézus hatalmát. Így egy idô után a saját
erejükbôl fognak dolgozni, fel fogják áldozni az egészségüket és a családjukat is.
„Mûködni fog! Mûködni fog! Mekkora terv!” A démonok
buzgón indultak teljesíteni a megbízatásukat, hogy a keresztények minél kevesebb idôt hagyjanak Istenre és a
családjaikra szerte a világon, hogy a Feltámadás ünnepe a
nyúl és tojás ünnepe legyen, és hogy minél kevesebb idejük maradjon arra, hogy meséljenek másoknak arról, hogy
Jézus hatalma hogyan változtatta meg az életüket.
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Jézus az igazi húsvéti bárány
A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, amikor az Egyház amiatt örvendezik, hogy Jézus feltámadt a halálból, s ezáltal minden embert megmentett a bûntôl. A húsvétban az is megmutatkozik,
hogy mi Isten terve az emberrel: a halál hatalma alatt álló régi emberbôl új embert teremt az örök
életre. Jézus Krisztus saját példáján mutatja meg, milyen ez az új, megszentelôdött ember.
A húsvéti vigíliát követô, húsvétvasárnap hajnali ünnepi szentmise az V. századra vezethetô vissza. A szertartás során, a szentlecke után a XI. századtól kezdôdôen éneklik a sequentiát, amely a feltámadt üdvözítô Krisztusnak, a mi húsvéti bárányunknak a dicséretét zengi. A húsvéti ünneplés részeként a húsvéti gyertya mindig
a szentély vagy az oltár közelében áll. A húsvéti gyertya Jézusra, a „világ Világosságára” emlékezteti a híveket.
Az Ószövetségben a bárány volt a zsidó húsvét eledele; hiba nélkülinek kellett lennie, vérével megkenték
az ajtófélfát, hogy az egyiptomiak elsôszülöttjeire lesújtó Úr a zsidók házait megkímélje. Ahogy a húsvéti bárány megmentette a zsidókat, úgy mentette meg aztán Jézus az egész emberiséget a haláltól. Ezért nevezi a
kereszténység Krisztust Isten bárányának. Ezt a jelképet a húsvéti étkezés is tovább élteti: sok helyen bárányt
esznek vagy az arra emlékeztetô sonkát. Az Egyház is megszenteli ezt a szokást a húsvét hajnali ételszentelés
szertartásával.
Húsvétkor az Úr feltámadását kiemelten ünnepli az Anyaszentegyház nyolc napon keresztül, amelyet például
a mise végi áldáshoz kapcsolódó alleluja fejez ki. Húsvéttól kezdve egészen az ötven nappal késôbbi pünkösdig
a Jézus feltámadása feletti öröm járja át az Egyházat. Húsvét nyolcada fehérvasárnappal, az isteni irgalmasság
vasárnapjával zárul.

„Engedjétek hozzám a gyermekeket!”
Kedves Gyerekek!
Ebben a hónapban beköszönt a várva-várt ünnep, a Húsvét.
Ekkor Jézus Krisztus feltámadására emlékezünk, és hálás
szívvel ajándékozzuk neki életünket.
Ebben a hónapban egy keresztrejtvénnyel kedveskedünk nektek, amelyben egy olyan szót keresünk, aminek a jelentése ‚dicsérjétek az Urat’! Ezt a szót Húsvét ünnepén nagyon gyakran
használjuk örömünk kifejezésére.

1. Ennek az állatnak a hátán vonult be
Jézus Jeruzsálembe.
2. Ez az a hely, ahol Jézust keresztre feszítették.
3. Péter apostol eredeti foglalkozása.
4. Annak a tanítványnak a neve, aki háromszor tagadta meg Jézust.
5. Ô ítélte el Jézust.
6. 
Ebben a városban töltötte Jézus az
utolsó napjait.
7. A legjobban szeretett tanítvány neve,
aki evangéliumot is írt.
8. Ez az állat háromszor is kukorékolt.
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Imádság a Nagyhéten
Böjtben és megtérésben készülünk halálból való átmeneted ünneplésére.
Közeledik ugyanis megváltásunk napja, amikor Üdvözítônk és Urunk
elszenvedte a kereszt büntetését, tövissel koronázták, kicsúfolták,
testében számos más fájdalmat viselt el, hogy végül
saját hatalma erejébôl föltámadjon.
Szeretnénk egészen megtisztult szívvel érkezni ezekhez a szent napokhoz,
ezért arra kérünk, Istenünk, Atyánk, Fiad kínszenvedése szeretetéért moss
meg minket minden bûnünktôl, öltöztess minket abba a varrás nélküli
köntösbe, amely mindannyiunkra ráboruló szeretetedet jelképezi.
A szeretet által te készíts bennünk áldozatot, s a megtartóztatás által
engedj minket derûsen és bûntôl szabadon Asztalodhoz! Ámen.

Liturgikus naptár – Április
Dátum

#

1.

P

2.

Szo

3.

V

4.

H

5.

K

6.

Sze

7.

Cs

8.

P

9.

Szo

10.

V

11.

H

12.

K

13.

Sze

14.

Cs

15.

P

16.

Szo

Liturgikus esemény, ünnep / Miseruha színe
köznap
köznap
Nagyböjt IV. vasárnapja
köznap
köznap
köznap
köznap
köznap
köznap
Nagyböjt V. vasárnapja
köznap
köznap
köznap
köznap
köznap
köznap

Evangélium

17.

V

Virágvasárnap, az Úr szenvedésének vasárnapja

18.

H

19.

K

20.

Sze

21.

Cs

22.

P

23.

Szo

Nagyhétfô
Nagykedd
Nagyszerda
Nagycsütörtök
Nagypéntek
Nagyszombat

24.

V

Húsvétvasárnap. Krisztus feltámadása

Jn 20,1-9 (esti misében: Lk 24,13-35)

25.

H

26.

K

27.

Sze

28.

Cs

29.

P

30.

Szo

Húsvéthétfô
Kedd Húsvét nyolcadában
Szerda Húsvét nyolcadában
Csütörtök Húsvét nyolcadában
Péntek Húsvét nyolcadában
Szombat Húsvét nyolcadában

Mt 28,8-15
Jn 20,11-18
Lk 24,13-35
Lk 24,35-48
Jn 21,1-14
Mk 16,9-15

Mk 12,28b-34
Lk 18,9-14
Jn 9,1-41
Jn 4,43-54
Jn 5,1-16
Jn 5,17-30
Jn 5,31-47

Jn 7,1-2.10.25-30
Jn 7,40-53
Jn 11,1-45
Jn 8,1-11
Jn 8,21-30
Jn 8,31-42
Jn 8,51-59
Jn 10,31-42
Jn 11,45-57
Mt 26,17-27,66
v. Mt 27,11-54
Jn 12,1-11
Jn 13,21-33.36-38

Mt 26,14-25
Jn 13,1-15
Jn 18,1-19,42

