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Húsvét 
2019 

XVII. évfolyam 1. szám 

 „ Ima minden, ami a szívet Istenhez emeli.” 

( Dosco Szt. János) 



 
2019.Húsvét                                                      XVII. évfolyam  1. szám 

 

2  

 

1.  Feltámadás 

 

Nagyböjtben azon (is) elmélkedtem, vajon 

Jézus hogy érezte magát, amikor eljött 

közénk. Jó volt-e Neki velünk lenni? Kikkel 

találkozott, és mit tapasztalt?  
 

Ha ezt végig gondoljuk, akkor 

eszünkbe jut Mária, akivel biztos jó volt 

(családi) közösségben élni. Ott vannak a 

tanítványok, akik – János kivételével – amikor Jézus igazán 

bajban volt, egyedül volt, akkor magára hagyták. Aztán 

találkozott farizeusokkal, főpapokkal, bűnösökkel, betegekkel. 

És akkor már le is vonnám a konklúziót, hogy nem lehetett jó 

neki közöttünk, mert csak fájdalmat érezhetett, ha körülnézett 

az Őt körülvevő embereken. De hiszen pont ezért jött el, hogy 

segítsen rajtuk, tanítson, hogy amikor majd újra eljön, hitet 

találjon a földön! (Lk 18,8) 

 

A nagyböjtnek az én nagyböjtömnek kell lennie! 

Általában azt figyeljük, mások mit csinálnak, mit mondanak. 

Holott a nagyböjt arról szól, hogy a saját életemet tegyem 

rendbe! Ez a 40 nap arra lenne jó, hogy magamra és Istennel 

való kapcsolatomra koncentráljak. Hogyan tudom megmutatni 

Istennek, Jézusnak a szeretetem? Próbálom keresni a 

lehetőségeket, hogy kifejezzem. Ehhez először is jelen kell 

lennem! Ne sodródjak, mint Cirenei Simon, hanem én álljak 

Jézus mellé! Kaptunk ehhez programot: imádság, böjtölés, 

adományozás. Most a nagyböjt végén pedig számot vethetek 

magammal, hogy sikerült-e odatennem magam, 

megvalósítottam-e céljaim, kész vagyok-e a húsvét 

megünneplésére. Hát én még soha nem veregettem meg a 

vállam húsvétkor, hogy ez az, most aztán tényleg mindent 
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megtettem! Ilyenkor megélhetem ezt kudarcként, és 

megismerhetem felismerésként is, hogy hiszen még Jézus is 

háromszor elesett a kereszttel. Ő nem a bűnbe esett vissza, 

hanem a földre zuhant le. De nem szégyenkezett, hanem újra és 

újra felállt, és vitte tovább a keresztet. Nehéz elesni! Mindenki 

talpon akar maradni, győzni akar! De ez nem mindig sikerül! 

Lehet, hogy én nem teszek meg mindent, lehet, hogy a 

körülmények nehezítik. Bizony sokszor van, hogy kiderül, 

másnak volt igaza, más nyerte a csatát. Az elesésemben Jézus 

eleséséhez kerülök közelebb, nem egyedül esem el, hanem 

Vele együtt! És Vele együtt kell felállnom, tovább mennem! 

Mi esendőbbek vagyunk Jézusnál, és az Ő erejéből tudunk 

felállni! A nagyböjt egy vígasz is, hogy a nehézségekben nem 

vagyok egyedül! Viszont ha mi találkozunk elesettekkel 

(kétségbeesettekkel, elzüllöttekkel, olyanokkal, akikről mások 

már lemondtak), akkor 

nekünk kell felemelni 

őket! Csókay András 

diósdi előadásán 

mondta, hogy a 

szenvedésnek teremtő 

energiája van, az Istent 

szeretőknek minden a 

javukra válik. A 

nagyböjt lehetőséget 

adott, hogy 

megmutassam, bízom 

Jézusban, hogy az 

elestemből felemel, Vele 

tovább mehetek. 

Bebizonyíthatom, hogy 

nálam találhat hitet, 

amikor hozzám eljön.  
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A húsvét eljöttével ünneplünk. A kereszttől a 

tekintetünket a nyitott sírra fordítjuk. Megmutatta Jézus 

legnagyobb csodáját, és bemutatta, ránk mi vár. A feltámadás a 

mi reményünk. A halálunkra és a nagyböjtünkre is a válasz a 

feltámadás. Jézus megfizette érte az árat, hogy nekünk se a sír 

legyen a végállomás. Ahogy követhettük a keresztúton, a 

későbbiekben is követhetjük, győzelmét Vele ünnepelhetjük. A 

reményünket, bizalmunkat időnként a kétségbeesés váltja fel. 

Vajon megérdemlem-e, méltó vagyok-e arra, hogy üdvözüljek. 

Nem, nem vagyok rá méltó, de Jézus megváltott. Kifizette az 

én belépőmet is! És mit kér cserébe? Annyit, hogy higgyük ezt 

el Neki, bízunk Benne! (Jn 11,25) Semmi mást, a többit Ő 

megtette! Örvendjünk hát feltámadásának, mert ez a mi 

reményünk, hogy együtt lehetünk az örökkévalóságban! És 

vigyük tovább a keresztünket, ha elesünk, álljunk fel, és csak 

az a kérdés, hogy amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet a 

földön?  

 

(Balogh Gyuláné Márti) 

 

 

„Tavasszal a szőlőt, a gyümölcsfákat is megmetsszük. Az 

embereknek is erről kell szóljon a Nagyhét: magunkba 

nézünk, végigtekintjük az életünket, a kapcsolatainkat, és 

elgondolkozunk, hogy mi jelent igazi értéket.” 

Böjte Csaba OFM 
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2. Húsvéti útravaló 

 
Barsi Balázs atya húsvéti gondolatai 
részlet az Adventtől Pünkösdig c. 

könyvből 

 

1212-ben vagyunk. Az idei 

Nagyböjtben Klára többször is találkozott Francescóval, a 

nemrég megtért kereskedőgyerekkel. Ezzel az elkényeztetett 

világfival, aki a Lélek hatására hirtelen Krisztus bolondja lett. 

Szegény és boldog. Tanácsot kért tőle, hogyan követhetné a 

szegény Krisztust ő is, gyönge nő létére egész szívvel, egész 

testtel. 

 

Minden részletet kidolgoztak. Ferenc kérte, hogy Klára 

Virágvasárnapra a legszebb ruhájába öltözzék. Ott állt az 

előkelő kisasszonyok között, csillogó drágakövekkel ékesítve. 

Krisztustól elragadtatva nem csoda, hogy nem vette észre, 

amikor ő következett soron, hogy a püspök kezéből átvegye a 

pálmaágat. A püspök ezért lejött hozzá a templomhajóba és 

úgy adta kezébe az ágat. Ez a pillanat örökre megjelölte Klárát. 

Minden iratában virágvasárnapi hangulat van. A Nagy 

Királynak lett a szolgálója, a jegyese, ahogy Szent Ágnesnek, a 

prágai királylánynak írja (akit „lelke felének”, drágalátosnak, 

legszeretettebb leányának és Krisztus szolgálójának nevez). 

Ezen az éjszakán a hátsó ajtón megszökik hazulról. Négy férfi 

sem tudta volna kinyitni azt az ajtót. Micsoda erő volt benne! S 

elfutott Porcunkulába, ahol fáklyafénynél várták a testvérek. 

Celanói Tamás leírása szerint Ferenc, mint a legdrágább 

drágakövet ajánlotta fel Klárát Krisztusnak, amikor haját 

levágta, majd elkísérték (hiszen férfiak között nem 

maradhatott) a bencés nővérek közeli kolostorába. Ez a 
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Nagyhét számára is a szenvedés hete lett. Jöttek a családtagok, 

a nagybácsik, az édesapa. Hiábavalónak bizonyultak a 

szitkozódások, az ütések, az erőszakosság: nem bírták 

hazavinni Klárát. 

 

Ez a Nagyhét annyira megjelölte, hogy egyes kutatók 

szerint Szent Klára élete és az egész klarissza lelkiség egyetlen 

meghosszabbított Nagyhét. Szerintem a keresztény élet is ez. 

Milyen mélyen megjelölte őt Nagycsütörtök titka, amikor ő, az 

apátnő (ezt a címet nem is nagyon szerette, mert bencés 

eredetű, nem az ő lelkisége szerint való) a hazatérő kéregető 

nővérnek megmosta a lábát. Az tiltakozott és közben véletlenül 

megrúgta őt, mire Klára átölelte és megcsókolta. Láttam San 

Damianóban a helyét az ebédlőben virágcsokorral megjelölve; 

nem ült soha középre, az 

apátnő helyére. Egy ferences 

csakis így lehet elöljáró, 

hogy soha nem akar elöljáró 

lenni. Menekül előle, mert a 

hatalom megrontja az 

embert. Klára odaült a 

konyha ablakához, hogy 

mindegyik nővérnek ő vigye 

oda az egyszerű levest, mert 

anya és nővér akart lenni, 

ahogy Ferenctől tanulta, 

semmi más.  

 

Mélységesen 

megjelöli az utolsó vacsora 

emlékezete is, mert Ferenctől ihletve soha nem látott módon 

fedezi fel, hogy az Eucharisztiában, ebben a titokzatos 

szentségben jelen van az Úr. Még betegen is hímezi a 

korporálékat, amelyeket plébánosoknak küld el (ma is őriznek 
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ezekből néhányat), hogy méltó helyet készítsen ennek a nagy 

szentségnek. Kelet és nyugat nagy Egyháza megőrizte az 

utolsó vacsora titkát, hogy Jézus valóságosan jelen van az 

átváltoztatott ostyában, de Ferenc és Klára adott a jézusi 

jelenlétbe vetett hitnek óriási lendületet. Ők ketten, Itália két 

ártatlan gyermeke az Egyház szemétdombjából, a keresztes 

háborúk politikai törmelékei alól, az emberi hitetlenség és 

kétkedés romjai alól előveszik a Szentséget. 

 

Klárát mélységesen megjelöli a getszemáni éjszaka is. 

Csütörtökönként este szokása volt, hogy térden állva virrasztott 

egészen szombatig. Nővérek jöttek-mentek előtte, de az 

elragadtatott szerelmes nem vette észre a mozgást, mert 

Jegyesében, Krisztusban pihent. 

 

Klárát megjelöli Nagypéntek is. Minden pénteken déltől 

három óráig, a keresztre feszítés órájától az Úr agóniájának 

órájáig az Úr Jézus mellett volt. Így tanulta meg, hogy 

mindhalálig szeretni kell. Megtanulta, hogy minden igazi 

szeretet meg van feszítve, hogy szeretni nemcsak addig kell, 

amíg Nagycsütörtök estéjének családias hangulata vesz körül 

és még nem árultak el, nem hagytak magunkra, és még nem 

kötöztek meg, hanem keresztre feszítetten is szeretni kell! 

 

Klárát mélységesen megjelöli Nagyszombat csöndje is. 

Jönnek évtizedek, és a pápa nem akarja jóváhagyni reguláját, 

de ez a nagyon erős akaratú nő, Európa egyik legnagyobb 

nőalakja nem enged. Nem hal meg addig, míg a pápa úr el nem 

jön hozzá, és halálos ágyánál jóvá nem hagyja a szegény úrnők 

reguláját. Mérhetetlen hosszú nagyszombati csöndben, 

elfeledettségben él. Ferencet már eltemették, szentté is avatták. 

Bazilika épül az emlékére, ami annyira nem illik a kis 

szegényhez. Klára viszont San Damiano kolostorába bezárva 

rendületlenül őrzi Szent Ferenc lelkét mind a mai napig, mert 
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mi nem őrizzük a maga teljességében. Minket a világ 

összesároz és beporoz, de az ő nővérei töretlenül őrzik Szent 

Ferenc lelkiségét. Ezért egy klarissza monostor igazi ferences 

paradicsomkert, ahol a Feltámadottal éneklik a megszakítatlan 

öröm himnuszát, és minden áldozásban a Feltámadottal, a 

dicsőséges Krisztussal találkoznak úgy, hogy egyedül ez a 

találkozás ragyogja be életüket. 

 

Tanuljuk meg ebből, hogy a Virágvasárnap az indulás 

napja. Indulj már el Krisztus után! Kelj fel bűneidből! Rövid az 

élet, az örökkévalóság végtelen! Kezedben virágos ággal 

kövesd a halálon túljutott, a dicsőségben ragyogó Krisztust! Ne 

késlekedj! Törd át az ajtót, győzz le minden köteléket! A 

vértanúk pálmáját adtuk ma kezedbe. Légy megjelölve 

Nagycsütörtök lelkiségével is! Tudd, hogy annak a Szeretetnek 

vagy híve, aki elárultatásának éjszakáján adta szeretetének 

legnagyobb jelét és aki mindvégig szolgált. Nem uralkodott, 

legfeljebb a keresztfán uralkodik, megfeszítve! 
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Légy megjelölve a getszemáni éjszakával! Ne félj ettől 

az éjszakától! Ez az Isten éjszakája! Rettenetes magány, 

sötétség, elhagyatottság. De már Isten sötétsége, 

elhagyatottsága és magánya, nem a pokolé. Tele van 

bensőséges csönddel! A getszemáni éjszakában angyalok 

járnak, és tudd, hogy ott van melletted a nagy testvér, aki 

helyetted vívta meg a haláltusát: Krisztus! 

 

Légy megjelölve te is Nagypéntek lelkiségével, és te is 

a szeretetbe halj bele! Tudj megfeszülni a szeretetért, légy 

eltemetve Krisztussal a világ számára, de ízleld meg 

Nagyszombat békéjét, amely már a feltámadás békéje. 

 

És járj az emmauszi úton vasárnapról vasárnapra, ahol 

Krisztus megint kifejti nekünk az Írásokat. Lángolni fog a 

szívünk, és felismerjük őt a kenyértörésben. 

Ámen.  

(Barsi Balázs OFM) 
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3. Egységben a Szentségben  

 

Január 26-án ismét házaspároknak szóló, 

értékes előadást hallgathattunk meg a 

Plébánia épületében. Az előadás címe „A 

házasság és Eucharisztia, avagy egységben a 

szentségben” volt.  
 

 

Az előadó házaspár – Soós Viktor és Zsuzsanna- értékes 

gondolatokat osztott meg velünk, azzal kapcsolatban, hogyan 

építhetjük, ápolhatjuk házasságunkat mind lelki, mind fizikai 

téren. Viccesen azzal a gondolattal indítottak, hogy vajon 

lehetséges-, hogy csak hat szentség van és a hetedik –a 

házasság- csupán egy csapda? Persze rögtön rá is cáfoltak erre. 

Hangsúlyozták, hogy manapság mekkora evangelizáló szerepe 

van a családoknak, a működő házasságoknak. A régi világban 

leginkább papok, szerzetesek váltak szentté, míg manapság 

egyre inkább világi, házasságban élő embereket, sőt 

házaspárokat is szentté, boldoggá avat az egyház. A 

természetfeletti a természetesre épül, vagyis a jó házasságban 

valóban jelen van Krisztus. Fontos, hogy házastársként is 

folyamatosan fejlődjünk, szeressük napról napra jobban 

házastársunkat.  

 

Előadóink szavainak komoly hitelt adott, hogy az előadás előtt 

néhány nappal veszítették el egyik gyermeküket váratlanul, 

ennek ellenére, szeretetteljes egységben és az Istenbe vetett 

töretlen bizalommal adták át nekünk a fenti gondolatokat. 
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A következő előadást május elejére tervezzük, melynek 

középpontjában rendhagyóan a házasság ápolása helyett most 

gyermekeink lesznek. Az okoseszközök használatáról és ezek 

gyermekeinkre kifejtett káros hatásairól fognak előadóink 

beszélni. 

 Az előadásra május 04-én szombaton 

kerül sor a plébánián 17:30-kor, kb. egy, 

egy és negyed óra időtartamban. 

 

Köszönjük a Horváth családnak a szervezést! 
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4. Könyvajánló 

Francis S. Collins: 

Isten ábécéje  

Egy tudós érvei a hit mellett 

Akadémiai kiadó, Budapest, 2018 

A szerző világhírű természettudós, 

az egyik legfontosabb 20. századi 

tudományos vállalkozás, a humán 

genom projekt korábbi vezetője, aki 

életének egy pontján – még a nagy 

tudományos felfedezései előtt – a hit 

felé fordult. Ennek a mélyreható átalakulásnak a lenyomata ez 

az elgondolkodtató, közérthető, nagyon őszinte és izgalmas 

könyv, amely egyaránt szól a kétkedőkhöz és a hívőkhöz, a 

világi gondolkozásúakhoz és a mélyen vallásosakhoz, és a 

tudomány iránt érdeklődők számára is van új mondanivalója. 

 

Az ember teljes génkészletét feltérképező projekt egykori 

vezetőjeként írhatott volna egy minden konfliktust kerülő, 

általános elismerésre joggal számot tartó könyvet minden idők 

egyik legfontosabb és legcsodálatraméltóbb tudományos 

eredményéről, de ez a könyv valami egészen más. 

 

Collins számára hívő keresztény tudósként a legfontosabb a 

tudományos és a spirituális világképek kibékítése. Nemcsak azt 

kívánja bebizonyítani olvasóinak, hogy azok, akik a vallás és a 

tudomány összeegyeztethetetlensége mellett érvelnek, jó- vagy 

rosszhiszeműen csúsztatnak, de azt is, hogy a tudomány 

jelenlegi ismeretei nemcsak hogy nem zárják ki Isten létezését, 

hanem egyenesen valószínűvé teszik. 
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Amerikaiként a tudomány és a vallás legfőbb ütközőpontját az 

evolúció elfogadásában látja, és meglepő módon büszke 

keresztényként egyúttal büszke evolucionistának is vallja 

magát. 

 

Ez az olvasmányos könyv jó alkalmat kínál számunkra, hogy 

elgondolkozzunk az emberi létezés legnagyobb kérdésein. 

 

5. Nagyheti szertartások rendje, 

hirdetések 
   Diósd         Postástelep           Érdliget 

Nagycsütörtök:    18 óra          17 óra                    19 óra 
az utolsó vacsora emlékére szentmise templomunkban. 

Nagypéntek:     15 óra  Keresztút 

    19 óra            17 óra                   19 óra 
Urunk szenvedését ünnepeljük. hódolatunkat fejezzük ki a Szent Kereszt 

előtt.  
   Nagyszombat:    19 óra           18 óra                   21 óra   
liturgikus bevezető után tűzszentelés, körmenet, ünnepi szentmise. 

Húsvét vasárnap:  11 óra          fél 10 óra                8 óra 
Szentmise 

Húsvét hétfő:         11 óra         fél 10 óra                 8 óra 
Szentmise 

 

A Képviselőtestület következő ülését április 23-án, kedden 19 órakor tartja 

a Plébánián. 

 

Bibliaórára várjuk a Testvéreket minden hónap első és harmadik péntekén a 

szentmise  után (19:30-tól) a Plébánián. 

 

május 4-én szombaton a plébánián 17:30-kor Előadás az okoseszközök 

használatáról és ezek gyermekeinkre kifejtett káros hatásairól 
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6. Gyermekoldal 

 

Írd a kereszten lévő körbe a 

helyes válaszok betűjelét, 

és azokat összeolvasva 

megtudod a húsvét 

üzenetét! Utána ki is 

színezheted! 

1. Hány napig tart a 

nagyböjt? 

H:  12K: 21J: 40 

2. Melyik egy 

nagyböjti 

ájtatosság? 

Á: Úrangyala  É: 

keresztútÚ: rorate 

3. Kik jöttek először a 

sírhoz? 

S: tanítványok T: 

főpapokZ: 

asszonyok 

4. Melyik napon 

támadt fel Jézus? 

U: vasárnapV: hétfőn I: pénteken 

5. Mit ünneplünk húsvétkor? 

É: Jézus halálát S: feltámadását M: születését 

6. Milyen színű a pap ruhája húsvétkor? 

É: fehérT: lilaN: zöld 

7. Mennyi idő múlva ment fel Jézus a mennybe? 

I: 8 nap L: 40 nap Y: 1 év 



 
2019.Húsvét                                                      XVII. évfolyam  1. szám 

 

15  

 

7. Vers mindenkinek 

Balázsi István: 

 ÍGY SZÓLT AZ ÚR! 

 

Ugye mondtam, hogy így jó lesz, 

Amikor teremtőn teremtettem, 

Például a világosságot és a  

sötétséget, 

No meg az embert.  

 

No de nem parancsoltam, hogy 

miképp lássanak, 

Vagy miképp ne lássanak, 

Vagy, hogy legyenek boldogok, 

Vagy, hogy annak lássanak, 

Nem volt semmi kényszerem. 

 

Ádám és Éva is elment, 

Őket is hiába kértem, 

Hogy ne vegyenek a Tudás 

fájáról, 

Mert számukra a nem tudás lehet 

a gyümölcse. 

 

Hát elhagytak engem, 

És szomorú a szívem, 

És irgalmas a szívem, 

És azóta is szereti, 

Szereti a szívem őket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEZÉREK, TANUK, HŐSÖK 

 

Ki a vezér!  

Kidönti el? 
 

Ki lehet tanu, aki tanusíthat, 

hogy ez, vagy az a vezér? 
 

A hősöket ki jelöli ki? 
 

A tanuk, 

avagy a vezérek? 
 

A hősök kik lehetnek? 
 

Akiket tanusítanak a tanuk, 

avagy, akiket a vezérek 

kijelölnek? 
 

Gyakran, ám az új vezérek  

új tanukat jelölnek, 

a régi tanuk meg félnek 

hallgatnak, mert jobb, ha nem 

beszélnek. 
 

Új vezér az új tanukkal új 

hősöket támaszt. 
 

Ám az Isten mindig ugyanaz, 

Isten mindig mindnyájunknak 

támasz. 
 

Isten keresztje alatt járunk, 

ez a mi nagy boldogságunk, 

megvannak  szent hőseink 

örökre, 

van Vezérünk, vannak tanuink 

örökre. 
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Diósdi Harangszó 
 

A Diósdi Egyházközség ingyenes kiadványa 
 

Megjelenik évente négy alkalommal 

200 példányban: 

Húsvétkor és 

Pünkösdkor,  

Szent Gellért Héten és az Adventi időszakban. 
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