
Április 6 szerda, 18 óra: + Irén és János szülők 
Április 7, csütörtök, 18 óra: Élő Nikolett és élő családtagok 
Április 8, péntek,  

13 óra: Gájer János temetési szentmiséje 
18 óra: + Szülők, nagyszülők  

Április 9, szombat, 7 óra: + László és Jolán szülők, + Marica  
Április 10, Urunk szenvedésének vasárnapja- Virágvasárnap  

7 óra: + Gyula férj 
8.30 (Bazita): + László György, László István és Baranyai szülők 
10 óra: + Lajos férj, édesapa, nagyapa (+2.évf.) 
18 óra: + Anna és Ferenc nagyszülők 
 

A mai vasárnap perselyadományait a közösségi házra fordítjuk. Köszönjük 
támogatásukat! 

A héten lesz elsőcsütörtök. Bazitai idősek gyóntatására előzetesen egyez-
tetett időpontokra érkezem. Este 17 órától szentségimádásunkat ajánljuk fel 
új papi és szerzetesi hivatásokért! 

A templom és környékének húsvéti ünnepekre való előkészítéséhez, taka-
rításához kérjük a Testvérek, valamint plébániai közösségeink segítségét ápri-
lis 9-én, szombaton 9 órától. Minden segítő kézre nagy szükség van, amit már 
előre is köszönünk! 

A jövő vasárnap, Virágvasárnappal elkezdődik a Nagyhét. Bazitán és a 10 
órakor kezdődő plébániai szentmisében lesz barkaszentelés. 

Nagyböjti lelkinapunk április 13-án, nagyszerdán lesz. Aznap reggel 7-9 ig 
gyónási lehetőség, majd délután 16 órától rózsafüzér, 17 órától pedig Sillye 
Jenő által szerzett Keresztút című zenés énekes imádságot hallgathatjuk meg. 
Este 18 órakor pedig szentmise, amely közben is lehetőség nyílik szentgyónás 
elvégzésére. Szeretettel várunk mindenkit, készüljünk együtt húsvét ünnepé-
re! 

A mai napon éljünk állampolgári kötelességünkkel és vegyünk rész a nép-
szavazáson és parlamenti választáson! A parlamenti választáson olyan pártra 
szavazzunk, aki a keresztény értékrend szerint fogalmazza meg politikáját. A 
népszavazás kérdéseire az Isten által elgondolt emberkép miatt csak a NEM 
választ adhatom. 

Még tart Karitász csoportunk nagyböjti adománygyűjtése. Adományaikat 
virágvasárnapig a templomban lehet leadni, melyeket előre is köszönünk! 

Mindazok, akik a karitászon keresztül szeretnék segíteni a háború káro-
sultjait az erre a célra kihelyezett gyűjtődobozba tehetik pénzadományaikat!  

Az otthonukhoz kötött időseket és betegeket meglátogatjuk a nagyböjt fo-
lyamán. Kérjük hozzátartozóikat, hogy jelentsék be őket a plébánia hivatal-
ban. 

Plébániai Hírlevél  
 

2022. április 3. 
Nagyböjt 5. vasárnapja  

 

 

Eső-kelő ember 

Karácsony előtti felkészülési időnknek, 
az adventnek van egy nagyon szép éne-
ke, amelyben felülről várjuk a megoldást 
életünk nehéz problémájára, az elesett 
emberiség életére. A roráte misék szép 
hangulatába jól illeszkedik a kérő imád-
ság: „Harmatozzatok, égi magasok!” 

Nemcsak adventi énekünknek alkal-
mas, hanem most, a nagyböjtben is beszédes ez az énekes imádság. Hi-
szen különös módon éltünk meg valami hasonlót az elmúlt hónapokban, 
amikor, mint Illés idejében bezárultak az ég csatornái és nem volt se eső, 
se harmat. Bár jó darabig senkinek fel sem tűnt, hogy télen szinte nem is 
volt hó, az utóbbi hetekben, hónapokban pedig teljes szárazság volt. 

Sajátos kifejeződése tud lenni ez a természeti kép mindannak, amit mi át 
tudunk élni akár a nagyböjt folyamán. Ezt valahogy úgy is hívhatjuk: lelki 
szárazság. 

Vágyjuk, hogy szűnjön a szárazság, de nemcsak rajtunk múlik, hogy lesz-
e változás. Megfeszülhetünk, akkor sem tudunk esőt csinálni és a lelki 
szárazságot sem mi szűntetjük meg. Tenni csak azt tudjuk, hogy megte-
szünk mindent annak érdekében, hogy valahogy elviseljük, túléljük. Mert 
miként a természetben is ajándék a szárazságot enyhítő eső, úgy a lelki 
életben is ajándék és kegyelem, ha a lelki szárazság megszűnik. Jézussal 
kiáltjuk a keresztről: „Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?” /Mt 
27,46/, de még jobban várjuk húsvét válaszát, ami hasonlóan csendes, de 
életet adó, mint amikor a minap szitáló esővel nekiállt hullani az áldás, a 
föld rögtön beitta, majd az ereszcsatorna nekiáll duruzsolni és a jó darabig 
folyt a víz a csatorna szájából. 

A kelő növénynek is kell az eső, az eleső embernek is kell a kegyelem, 
hogy kelő, bűneiből felkelő lehessen. 

 

„Íme, most fölmegyünk Jeruzsálembe” /Lk 18,31/ - nagypéntek 
 

Állami szinten munkaszüneti nap lévén, talán sikerül kihasználnunk az 
alkalmat arra, hogy még bensőségesebben átéljük Jézus szenvedéstörté-



netét. Mivel a csütörtök esti szentmisében „Rómába mennek a harangok”, 
nagypénteken reggel nem kondul a harang, nem szólal csengő, csak vala-
mi furcsa, kerepelő hang hív imára, jelzi a szertartások kezdetét. Reggel 
közös zsolozsma imádkozásával kapcsolódhatunk bele az Egyház imájába. 

Délután három órakor kezdődik a nagypénteki szertartás. Valaha en-
nek egy olyan neve is ismert volt, hogy „csonkamise”, hiszen megvan 
benne szinte minden, ami egy szentmise főbb szerkezeti eleme, csak ép-
pen átváltoztatás nincsen.  

Ha átváltoztatás nincsen, akkor mi van? A pap és segítők csendben, or-
gonaszó és ének kísérete nélkül az oltár elé vonulnak, mindenki letérdel, a 
pap pedig teljesen földre borul. Fura egy gesztus, de egyben nagyon meg-
rendítő papként ott feküdni a templom kövezetén. Mint szenteléskor: 
kiterítve, mint a vadászok prédája. Majd mindnyájan felkelünk és egy kez-
dő könyörgést imádkozik a pap, melyben a nép nevében kéri Istent, hogy 
emlékezzen meg irgalmasságáról. 

Felolvasnak szentírási részeket, van olvasmány, zsoltár és szentlecke is. 
Majd ismét halljuk a Passiót. Mint minden nagypénteken most is a János 
evangélium szerinti szöveg megzenésített változatát halljuk. Kivételesen, 
ezen alkalommal szabad leülve végigelmélkedni Jézus szenvedéstörténe-
tét. Majd miután Jézus kilehelte lelkét, mindnyájan felállunk/letérdelünk, 
rövid ideig csendben imádkozunk. Mindnyájan állva/térdelve hallgatjuk 
végig az evangélium záró sorait. 

Ezt követi 10+1 egyetemes könyörgés. Minden egyes könyörgés két 
részből áll: a szándék megfogalmazása, majd kis csendben, letérdelve 
imádkozunk, felállva pedig a pap megfogalmazza, hogy mit kérünk közö-
sen az adott szándékra. Ezt a kis liturgikus „tornaórát” a betegek, idősek 
nem kell, hogy végigcsinálják. Nyugodtan végigállhatják! A lényeg, hogy 
mindenki törekedjen az összeszedettségre! Idén is a 10 kérés mellé még 
egy plusz könyörgés is lesz a koronavírus járvány megszűnéséért. 

Különleges részként következik a hódolat a szent kereszt előtt. A temp-
lom bejáratától hozom be a keresztet, amely nagyböjt 5. vasárnapjától le 
van takarva. Három helyen megállva egy válaszolós ének van, amelyet 
elkezd a pap, majd a kórus folytatja, végül a hívek felelnek rá. 

Ezt követi a konkrét kereszt előtti hódolat. Valamennyien a kereszt elé 
járulunk, hogy szinte testközelből szemléljük Jézus megváltó halálát. Mi 
nem elfutunk, mint a tanítványok, hanem odajárulunk a kereszten értünk 
meghalt Jézushoz. Kettesével, a templom középső folyosóján közelítjük 
meg a keresztet, és fejhajtással vagy térdhajtással fejezzük ki tiszteletün-
ket, majd két irányba távozunk, hogy így zökkenőmentesen, ütemesen 
menjen, s így fejezhesse ki mindenki hódolatát. 

Miután a keresztet felállítjuk az oltárra, megterítjük az oltárt, és kör-
menetben hozzuk az Oltáriszentséget. Közösen elimádkozzuk a Miatyánk 
kezdetű imánkat, amelyet Úrfelmutatás követ. És ezután tudjuk magunk-
hoz venni Krisztus testét. 

Az áldozást követően, miután elvitték az Oltáriszentséget az őrzési 
helyre, a pap áldozás utáni imát mond. Végül nem kapunk áldást, hanem 
egy záró könyörgéssel ér véget a szertartás. 

Miután mindenki csendben elvonul, ott marad az oltár a kereszttel és a 
gyertyákkal. Sajátos lehetőség, hogy ilyenkor szabad a kereszt felé térdet 
hajtanunk. 

 

Szentmiséinken is imádkozzunk Szent Rafaelhez, a betegek gyógyulá-
sáért 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 hív-
nak. Szüntesd meg testünk betegségeit, és adj nekünk egészséges lelkü-
letet! Ámen. 

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

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

Anyakönyvi hírek: 
Keresztelés 

Bolla Máté: 2022. március 27. 
Isten éltesse közösségünk új tagját! 

 
Temetés 

Tóth Irma: 2022. március 29. 
Méhes Ferenc: 2022. március 29. 

Sipos László: 2022. március 31. 
Kovács Sándor: 2022. március 31. 

Nyugodjanak békében! 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
Április 4, hétfő, 7 óra: Hálából 80 év kegyelmeiért   
Április 5 kedd,  

8 óra: Beleznay Béláné Bézsi Ilona temetési szentmiséje 
18 óra: + János és Tamás 


