
 
Április 21, csütörtök Húsvét nyolcadában, 18 óra: Hálából a Szűzanya 
tiszteletére; + Ferenc és Erzsébet szülők, + Mária és Lajos nagyszülők 

Április 22, péntek Húsvét nyolcadában,  
14 óra: László Ferencné Kovács Andrea temetési szentmiséje 
18 óra: Élő Ernő, Elemér, Mária testvérek és hozzátartozóik 

Április 23, szombat Húsvét nyolcadában, 7 óra: + Mózer Gyula 
Április 24, Húsvét II. vasárnapja. Az Isteni irgalmasság vasárnapja  

7 óra: Horváth és Zsoldos család + tagjai 
8.30 (Bazita): + dr. Cseke József atya (+17.évf.) 
10 óra: + Margit édesanya 
18 óra: + Endre férj, édesapa, + nagyszülők 
 

Hálásan köszönjük meg mindazok áldozatát, fáradtságát, akik segí-
tettek a húsvéti ünnepek előkészítésében. Énekkar, minisztránsok, ta-
karítók, díszítők alapos és szép munkáját, hogy mindannyiunknak olyan 
húsvétja legyen, amelyben boldogan tudunk és akarunk is hinni! 

Holnap, húsvéthétfőn 15 órakor lesz Fekete Szabolcs Benedek atya 
püspökké szentelése Szombathelyen a Székesegyházban, melyre szere-
tettel várják a Testvéreket. Este 6 órakor nem lesz szentmise templo-
munkban.  

Április 22-én, pénteken 17 órától a Világosság útját imádkozzuk el. 
Aznap lesz az imaiskola következő alkalma. Várjuk a fiatalokat és a fel-
nőtteket, hogy az evangéliumról közösen gondolkodjunk! 

Jövő vasárnap lesz az Isteni Irgalmasság vasárnapja. Szentmisék 
előtt 5 perccel az irgalmasság rózsafüzérét imádkozzuk el. Kapcsolód-
junk bele a közös imádságnak ebbe a formájába is! A 10 órás szentmi-
sében könyörgünk a jó termésért. Arra a szentmisére különösen is vár-
juk a gyerekeket és családjaikat.  

Ugyancsak jövő vasárnap az esti szentmise után, 19 órától a Zeneis-
kola növendékei adnak jótékonysági koncertet, melynek bevételét a 
háborús menekültek megsegítésére ajánlunk fel. Várunk mindenkit 
szeretettel! 

Április 26-án, kedden az esti szentmise után közbenjáró imádságra 
és szentségimádásra várjuk a Testvéreket. 

Az Adoremus májusi számát az előfizetők átvehetik a sekrestyében. 
Az Altemplom az ünnepek alatt reggel 7 és este 7 között van nyitva. 
 

 

Plébániai Hírlevél  
 

2022. április 17. 
Húsvétvasárnap 

 

 

Holdtölte utáni vasárnap harangszava 
 

Már az első századok egyik nagy vallási kérdése volt, hogy a kereszté-
nyek mikor is ünnepeljék meg húsvét ünnepét. Voltak, akik amellett 
kardoskodtak, hogy Isten parancsa, hogy a zsidó húsvétot mindig 
niszán hónap 14. napján kell megülni, mert az az Úr átvonulásának a 
napja, amikor megmenekültek az elsőszülötteket sújtó csapástól; va-
lamint a 15. nap a kovásztalan kenyerek ünnepe, hiszen az Egyiptom-
ból megmenekülő nép sem evett kovászosat. 

Míg végül is a IV. században, a 325-ös níceai zsinat úgy határozott, 
hogy a Hold változása határozza meg, hogy mikor ünnepli a keresztény 
közösség az Úr feltámadását. Innentől kezdve a dátum elvált a zsidó 
ünnepléstől, amely dátumhoz köti. A keresztény naptárszámítás értel-
mében a húsvétot március 22. és április 25 között üljük meg méghozzá 
úgy, hogy „a tavaszi nap-éj egyenlőséget követő első Holdtölte utáni 
vasárnapot” jelölik ki arra, hogy Krisztus Urunk feltámadásáról megem-



lékezzünk. „Solunáris” naptárrendszerünket és ünnepeinket így a Föld-
nek két égitesthez való viszonya határozza meg: Sol vagyis a Nap és a 
Luna, vagyis a Hold. 

A dátum így elkülönült, de magában a zsidó ünnepben olyan mélyen 
gyökerezik a húsvéti ünnepünk, hogy attól elszakadni nem is tud. Az 
Egyiptomból való kivonulás meghozta a választott népnek, hogy a fog-
ságból szabadulhatott, immáron csak Isten uralkodott felettük. A ke-
resztény ember is a megmenekülését köszönheti ennek az ünnepnek. 
No, nem egy nép karmai közül, hanem a bűn szolgaságából kiszabadul-
va „az Isten fiainak dicsőséges szabadságára” /Róm 8,21/ juthattunk el. 

Mára már legtöbben mindezzel a különféle naptárszámítgatással 
semmit nem foglalkozunk, mert mindenkinek van naptára, vagy az in-
ternet mindent megsúg. 

És van még valami, ami a naptáron kívül segít minket, az időmértékes 
élet megélésében: a harangszó. 

Lehet, hogy sokan nem osztják a véleményemet, de szabályosan hi-
ányzik a harangszó. Sem liturgiák elején nem kondul meg imára, misé-
re hívó hangja, sem délben nem emlékeztet minket a nándorfehérvári 
diadalban Isten megtartó kegyelmére, vagy éppen a péntek délután 
megkonduló harangszóban Jézus értünk vállalt szenvedésére, halálára. 
Mert most nem szólnak. Nem Rómában vannak, hanem itt, fent a to-
ronyban, de nem szólalnak meg. Nagycsütörtök óta hallgatnak a ha-
rangok. És ez bennem hiányérzetet kelt. 

Pedig el tudom képzelni, hogy van, aki azt mondja: „na végre!” Mint 
például az utcán előttem kutyát sétáltató hölgy, aki ide látogató barát-
nőjének meséli, hogy „igen, nagyon szép és csendes környék, csak kár, 
hogy a harangozás megzavarja ezt az idilli környezetet” … 

Na, most két és fél napig nem kongott! Bízom benne, hogy ezt is ész-
revették! De nagy valószínűséggel ezt nem. Mert már nem halljuk, nem 
érzékeljük az élet különböző hangjait, mert sok-sok mesterséges zörej-
jel tompítjuk el fülünket. Így aztán azt sem vesszük észre, ha kimarad a 
harang kondulása. 

Ez a mostani ünnep újra megnyitja szemünket, hogy figyeljünk a 
Holdra, amely kijelöli a húsvét dátumát, figyeljünk a Napra, amely 
szimbóluma a húsvétkor feltámadt Úrnak; és az ünnep megnyitja fü-
lünket, hogy újra meghalljuk a harang hívó hangját, amely, mint az üres 
sírnál lévő angyalok, valamint a sírtól hazafutó asszonyok és apostolok 
Jézus Krisztus feltámadásáról beszélnek. 

Áldott Húsvétot kívánunk plébániai  
közösségünk minden tagjának! 

 
Szentmiséinken is imádkozzunk Szent Rafaelhez, a betegek gyógyu-

lásáért és a járvány megszűnéséért: 
Szent Rafael arkangyal, egészségünk gondozó orvosa, szállj le a 

mennyből meggyógyítani a betegeket, és megoldani életünk nehéz 
problémáit. Maradj velünk, ó Arkangyal, akit Isten gyógyszerének 
hívnak. Szüntesd meg testünk betegségeit, és adj nekünk egészséges 
lelkületet! Ámen. 

Szent Mihály arkangyal – Könyörögj érettünk! 
Szent Gábor főangyal – Könyörögj érettünk! 
Szent őrzőangyalok és védőszentek – Könyörögjetek érettünk! 
 

Plébániánk áprilisi imaszándéka: Kísérje áldásával Isten az építkezése-
ket, hogy az altemplom méltó nyughelye lehessen halottainknak, a 
közösségi ház pedig segítse a közösségek formálódását! 

 
Anyakönyvi hírek: 

Keresztelés 

Németh Márk: 2022. április 10. 
Farkas Milán László: 2022. április 10. 

Birkás Levente: 2022. április 10. 
Isten hozta közösségünk új tagjait! 

 

Temetés 

Varga Csabáné Nagy Margit: 2022. április 13. 
Nyugodjék békében! 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
Április 18, Húsvéthétfő 

7 óra: + Gyula, Lajos és Zoltán lelkipásztorok 
8.30 (Bazita): + Tischlerics szülők és Cziráki család 
10 óra: + Férj, édesapa, nagyapa és a tisztítótűzben szenvedő 
lelkek, + Zsuzanna 

Április 19, kedd Húsvét nyolcadában, 18 óra: + Szilárd 
Április 20, szerda Húsvét nyolcadában, 18 óra: + Mária és Jenő szü-

lők 


