
Dunakeszi Jézus Szíve templom
Hírlevele

2011. Május

6. évfolyam 5. szám

PECZNYIK PÁL: HÚSVÉTI FOHÁSZ

Húsvét fényes napján
fohászt rebeg ajkunk,
Jézus Krisztus előtt
fejet, térdet hajtunk.

Győzelmét hirdetjük
földünk minden táján,
megnyílt sziklasírja
húsvét éjszakáján!

Húsvéti fény ragyog Halál csatát vesztett, Hozzá – ki örömre
a sötét sír felett, bármennyire fárad. Fordította gyászunk –
szava megrengeti Akit sírba döntött, szálljon hálaképpen
majd a sírkerteket! mind életre támad! Húsvéti fohászunk.

LITURGIA ÉS SZIMBÓLUMAINK

A Húsvéti időszak. A húsvét a mi Urunk, Jézus Krisztus feltámadásának ünnepe. Annak 
ünneplése, hogy nem a gyilkos emberi indulatoké, nem a bűné a végső szó. Annak ünnepe, 
hogy „úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda,  hogy mindaz, aki őbenne 
hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn 3.16) Az élet, a feltámadás, az örök élet 
ünnepe.  Annak  ünnepe,  hogy életünk  Jézus  feltámadásából  nyer  új  életet.  Nem egyszerű 
megemlékezés tehát, hanem évről évre, vasárnapról vasárnapra, sőt, szentmiséről szentmisére 
újra és újra erőt merítünk, átalakulunk, egyre inkább krisztusibbá válunk, egyre inkább az Atya 
kedves gyermekeivé leszünk. Krisztus-hordozókká, ikonjává, alter-Krisztussá válunk. A húsvét 
a  legnagyobb  ünnepünk,  hitünk  középpontja,  melyre  életünk  minden  mozzanatának 
rámutatónak, ráutalónak kell lennie.

Ha  megnézzük húsvét  előképeit,  már  a  természeti  népeknél  is  megtaláljuk  a  tavasz,  a 
természet  megújulásának  ünnepét.  Az  újjászületés  ünnepét.  A  természet  pompázatos 
virágkoronába,  palástba  öltözik,  az  állatok  világra  hozzák  kölkeiket,  borjaikat.  Az  élet 
megújítása. A remény, az újrakezdés időszaka.

A húsvét előképe a zsidóknál az egyiptomi kivonulásról való megemlékezés, a „pészah”, a 
pászka és a  kovásztalan kenyér  ünnepe,  mely egy hetes  ünnep volt,  szombattól  szombatig 
tartott. A pészah szó kikerülést, elkerülést jelent, utalva arra, hogy a halál angyala elkerülte 
azokat a házakat, melyeket a zsidók a bárány vérével megjelöltek. Az Ószövetségben a bárány 
volt a zsidók húsvéti eledele. Ennek hibátlannak és elsőszülöttnek kellett lennie, és csontját 
nem törhették.  Ennek  az  áldozati  báránynak  a  vérével  kenték  meg az  ajtófélfát,  hogy az 
egyiptomiak elsőszülöttjeire lesújtó halál angyala a zsidók házait megkímélje.



Míg  a  zsidó  ünnep  az  egyiptomi  fogságból  és  rabszolgaságból  való  szabadulásra 
emlékezik, a kereszténységben már szimbolikussá vált ennek értelmezése. A bűn rabságából és 
fogságából való szabadulás előképévé vált. A hibátlan, és elsőszülött Bárány: Jézus Krisztus. 
Miután a kereszten három órás szenvedés után meghalt, csontját neki sem törték. (A mellette 
felfeszített két gonosztevő lábát viszont igen, így okozva perceken belüli halálukat a fulladás 
következtében.)  Az ő feláldozása menti meg a „népet” a  haláltól.  Az Ószövetség második 
könyve, a Kivonulás Könyve szerint mindaz, aki Mózes utasításait megtette, megmenekült a 
haláltól. Ahogy a húsvéti bárány vére egykor megmentette a zsidókat, úgy mentette meg Jézus 
kiontott vére az egész emberiséget a haláltól. Minden embert.

De  ahogyan  a  zsidóknak  is  hozzá  kellett  járulnia,  hogy  a  vér  megfelelő  módon  az 
ajtófélfára kerüljön – vagyis végre kellett hajtani Mózes parancsait, úgy a keresztényeknek is 
van tennivalójuk: Krisztus parancsát teljesíteni: „Új parancsot adok nektek, hogy szeressétek 
egymást: ti is úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket.” (Jn 13.34) Krisztus ezt a 
parancsát az utolsó vacsora után, már szenvedésére és halálára készülve mondta, talán nem 
túlzás azt mondani, hogy végrendeletként. Az emberek végrendeletükbe azokat jegyzik le, amit 
a  legfontosabbnak  tartanak.  Mit  is  mondott?  Nem  csak  egyszerűen  azt,  hogy  szeressük 
egymást, hanem azt, hogy úgy szeressünk, ahogyan Jézus szeret bennünket. Ő pedig életét adta 
értünk. Kiüresedése totális volt.

Nem csak a zsidó húsvét, de a keresztény húsvét is nyolc napon keresztül kiemelten ünnepli 
az Úr feltámadását. (Nálunk azonban vasárnaptól vasárnapig tart.) Minden napját úgy éljük 
meg,  mint  magát  a  húsvétvasárnapot.  Az  öröm  fokozott  kinyilvánítását  jelzi  például  a 
zsolozsmában mondott és a mise végi áldáshoz kapcsolódó kettős alleluja. Húsvét nyolcada a 
fehérvasárnappal, az isteni Irgalmasság vasárnapjával zárul. Milyen kifejező ez is.

A  negyedik  vasárnap  a  jó  pásztor  vasárnapja.  Fokozottan  is  gondolunk  ilyenkor  a 
hivatásokra. Minden megkeresztelt hivatására is. Az általános papság – a szent nemzet – és a 
szolgáló  papság  hivatására.  Kérjük  Mennyei  Atyánkat,  hogy Krisztus  szeretetétől  átitatott 
embereket ajándékozzon egyházának – az ő népének vezetésére.

A negyvenedik napon emlékezünk meg Jézus mennybemeneteléről. (Magyarországon ezt a 
napot áthelyezték a hatodik vasárnapra, hogy mindenki részt tudjon az ünnepen venni.) Jézus 
úgy  megy  vissza  az  Atyához,  hogy  közben  itt  marad  közöttünk.  Mindenkihez  közel,  de 
titokzatos, és mégis egyértelmű módon.

A Jézus  feltámadása  feletti  kiemelt  öröm jellemzi  az  egész  húsvéti  időszak  50  napját, 
melyet pünkösd, a Lélek kiáradásának ünnepe zár le. Ez az öröm azonban az Egyház egész 
életét átjárja, és minden szentmisében, minden liturgikus cselekményében kifejeződésre is jut 
az egész évben. (Vagner Mihály)

TANÚSÁGTÉTEL A KÖZÖS IMA EREJÉRŐL

A tanúságtétel életet és erőt ad a hitünknek. Ilyen tanúságtétel dokumentumait olvashatjuk 
az alábbi sorokban:

Sokkoló körlevélben kérte az imáinkat 2010. december 5-én az Európai Cserkészeink 
Nemzetközi Szövetségének Titkára Jeanne, amit cserkész-elnökünk Jankovics Máté elolvasás 
után azonnal továbbított, hasonlóképpen a december 8-ai örömteli híradáshoz.
From: Jeanne Taillefer
Sent: Sunday, December 05, 2010 4:44 PM
Subject: INTENTION
2010. dec. 5.-ei email:
- Kasia, fiatal lengyel kismama, 2010. december 2. óta kómában fekszik, miután november 



26-án életet adott harmadik gyermekének, Évának.
- December 5-én (vasárnap) az Európai Cserkészek Nemzetközi Szervezetének (UIGSE) 
titkára Jeanne Taillefer minden tagszervezet vezetőjén keresztül a tagságot közbenjáró imára 
kérte Kasiáért és családjáért.

2010. 12. 08-ai (szerda) emailban Máté továbbította Jeanne híreit:
Jeanne tájékoztatott Kasia állapotáról: 
-  Azok után, hogy pénteken az orvos szerint csak néhány órája volt Kasiának, vasárnap 
délután magához tért a kómából. Beszél, eszik. A lengyel cserkészvezetők meglátogatták őt 
(kedden) és két órát beszélgettek vele. Csoda történt!
-  Kasia karolta  fel  az  első tábor-iskolát  Belarusziában  2001-ben,  Radomból.  Ő volt  a  női 
csapatvezető.  Köszönet  azoknak,  akik  pár  szóval  reagáltak  az  emailre:  Továbbítottuk  a 
részükre.
Ünnepeljünk a Szeplőtelen Fogantatás ünnepén!(december 8)

Jeanne Taillefer UIGSE titkár

Nagy szükségünk van a hittel  mondott  közös imára,  kérésre.  Erre  a  Szentírásban  több 
helyen is maga Jézus biztat, mert meghallgatást talál. Most különösen fontos a hittel, közösen 
elmondott ima, amikor emberi erővel megoldhatatlannak tűnő gondokkal küzd szinte minden 
magyar család, ki a hiteleinek törlesztése, a munkanélküliség, ki a családtagja betegsége miatt, 
mások évek óta egészséges gyermekre vágynak. A családok évében kezdjük otthon, együtt 
újra,  egyet  akarva,  hittel  a  közös kérő  imánkat.  Vegyük észre azt  is,  amikor –  ha nem is 
pontosan akkor és pont úgy, ahogy elképzeltük – de megérkezett a segítség, mondjunk közösen 
hálaimát is. A közös hálaima maga is tanúságtétel a családunk számára. (Szepes Béla)

JÓ HÍR MIHÁLY ANGYALTÓL A TEMPLOMBAN ÉS A HŐSÖK TERÉN.
Régi levelemben beszámoltam, hogyan lehet fölismerni a különbséget a kívánság angyal, és 

Isten angyalai között, akiket hozzánk küld. Az alábbi történetben elmesélem, hogyan kaptam 
vigasztaló üzenetet Istentől, Mihály angyal példáján keresztül.

Hónapokkal  ezelőtt  felhívtam  afrikai  barátomat,  aki  menekült  táborban  él.  Miután 
megkérdeztem hogy van,  majdnem sírt,  mert  rossz  híreket  kapott  otthonról.  Meghalt  egy 
barátja  a  háborúban.  Kicsit  vigasztaltam,  majd  elköszöntünk,  és  tovább  imádkoztam érte. 
Eszembe jutott,  milyen választ  kaptam nagyapám elvesztése után könnyekkel  teli  imáimra. 
Megelevenedett  előttem Mihály angyal alakja,  aki  legyőzi a Sátánt.  Másnap a templomban 
éppen  erről  a  győzelemről  olvastunk a Bibliában.  Mellettem ülő ismerősöm pedig nigériai 
diáktársát emlegette, aki gyakran mesélte, hogyan taposta el a skorpiókat, akik kisfiú korában 
meg akarták marni.  Ekkor arra  gondoltam, ha egy kis fiú képes legyőzni a skorpiót,  Isten 
angyalának még nagyobb hatalma van győzni a gonosz lélek fölött.

Amikor  néhány  hónappal  később  újra  beszélgettem  az  afrikai  védencemmel, 
megerősítettem, hogy továbbra is folytatom érte az imát.

Aznap  délután  egy  dunakeszi  csoporttal,  és  sok  más  hívővel  együtt  a  Hősök  terén 
imádkoztunk, és Isten előtt hordoztam az elefántcsontparti fiút. Ima közben megtudtam, hogy 
Mihály arkangyal  szobra tekint le ránk egy magas oszlopról.  Lába alatt  a földgömb, egyik 
kezében koronát tart, a másikban a kardját fogja a kereszttel a végén. Gondolatban az angyal 
lába alatt levő földgömbön bejelöltem Magyarországot és Elefántcsontpartot is. Megértettem, 
hogy  az  életnagyságú  szobron  keresztül,  amely  egy  téren  áll,  vigasztaló  üzenet  érkezett 
hozzám. Bár kívánságot nem teljesített, mégis jó hírt kaptam tőle, hogy legyőzi a Sátánt. Itt is, 
és Afrikában is. (Láng Edit)



Hirdetések
Szentmisék rendje: Hétfőtől szombatig: 07:30.

Csütörtök 18:00
Szombat 07:30; 18:00; Vasárnap 07:30; 09:30; 18:00

Szentségimádás: Minden elsővasárnap a ½ 10-es szentmise után az esti szentmiséig;
Fogadóórák: Hétköznapokon 09:00-12:00-ig;

hétfőn, szerdán és csütörtökön 16:00-18:00-ig az új plébánián.

Károly atya a 06-30-2944-898 és 06-27-351-676-os telefonon érhető el.

A hónap első vasárnapján a 09:30-as szentmise után egész napos szentségimádást végzünk 
az esti szentmiséig, az azon való részvételre szeretettel hívjuk, buzdítjuk a híveket.

Kedves Testvérek! Május 21-én, este nyolc órakor: Kő marad est. Az Örök Házsongárd című 
könyv kiadója lesz a vendégünk. Mindenkit szeretettel várunk egy kötetlen beszélgetésre. 
(Greskovits János)

Kedves  Testvérek!  Május  28-án  az  esti  szentmise  után Filmklubot tartunk.  Ebben  a 
hónapban a „II. János Pál a Szeretet Zarándoka” című filmet vetítjük. A film A vatikáni Tv 
archívumának felvételei 1978-2005.  Egy egész estés dokumentumfilm-összeállítás a XX, 
század egyik legmeghatározóbb alakjáról a Vatikáni Televízió exkluzív felvételeiből. Ez a 
kizárólag  csak  a  Vatikáni  Televízióban  sugárzott  felvételekből  összeállított 
dokumentumfilm 90 percben mutatja be II.  János Pál pápa rendkívüli pályafutását négy 
külön  álló  részben:  szolidaritás,  béke,  ifjúság  és  párbeszéd. Bővebb  információt  róla 
ahogyan szoktuk, majd külön szórólapokon. Szeretettel várunk mindenkit.
„Jöjj és lásd!” (Jn 1,46) (Greskovits János)

Kedves Testvérek! A KÉZIMUNKA KŐR tagjai 20x20 cm-es négyzeteket kötnek, amelyekből az 
Oltalom Alapítvány önkéntesei takarókat  állítanak össze a rászorulóknak. Ezúttal  fonal-
utánpótláshoz kérünk segítséget. Szükségünk lenne maradék fonalra, kiselejtezett, de még 
fejthető kötött  holmira.  Leadhatók a sekrestyében,  vagy a foglalkozás idejében a Szent 
Imre házban (keddenként 15-17 óráig). Esetleg telefonon kérjük jelentkezni: 27/631-369. 
Hálás köszönettel, a kézimunka kör tagjai. (Káldos Mária)

LELKI MORZSÁK

Sámuel atya útközben egy sokgyermekes édesapával találkozott. Hallotta, hogy a feleség ismét 
szült, azt azonban nem tudta, hogy hármas ikreket hozott a világra. - Örülj és örvendezz! - 
biztatta az édesapát. Hallom, hogy az Úr megint rád mosolygott! Mire a férfi: - Ezúttal nem 
mosolygott, hanem teljes szívéből nevetett!

A sivatagi szerzetesek általában sokáig éltek. Eleutheriosz atya azonban a századik esztendeje 
után egyre feledékenyebb lett. Egy alkalommal eltévedt Damaszkusz kis utcáin. - Barátom - 
szólított meg egy járókelőt - meg tudnád mondani, hol van Eleutheriosz atya? - Hé, nem te 
vagy Eleutheriosz atya? - De igen, csak azt nem tudom, hol vagyok.

Felelős kiadó: Dunakeszi-Gyártelep Plébánia – Szádoczky Károly plébános atya
Szerkesztette: Vagner Mihály (06-30-378-11-23; vagner.mihaly@vaciegyhazmegye.hu)

Plébániánk honlapja: www.dunakeszi-jezusszive.vaciegyhazmegye.hu


	Jó hír Mihály angyaltól a templomban és a Hősök terén.

