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Húsvét

Lesz-e feltámadás?
Több mint egy éve nyögjük a járványhelyzetet, a második húsvétunk
immár, ami olyan, amilyen korábban sohasem volt. Jelen sorok írásakor
még abban reménykedünk, hogy a húsvéti szent három nap liturgiáját
nyilvánosan meg tudjuk ünnepelni, még ha kevesen is, de legalább
közösségben. Mert a tavalyi nagycsütörtök, nagypéntek, nagyszombat és
húsvétvasárnap bár szép volt – a nagyheti szertartások mindig szépek –,
mégis üres templomban végezni azokat nem volt felemelő.
Egy éve hangzik a kérdés: meddig fog ez még tartani? Mikor lesz már
vége? Kapunk ugyan óvatos becsléseket, számításokat, de ezek mindig
csak feltételesek. Lesz-e egyáltalán újra olyan az életünk, mint
régen? Azt gondolom, olyan már nem lesz. Ez a hosszú idő nem múlik el
nyomtalanul, ha egyszer véget is ér a járvány, a hatásait sokáig
fogjuk érezni. Új idők fognak jönni. A korábbihoz képest egy másfajta
élet.
Húsvétnak a történése egy kicsit beteljesedik rajtunk: most még
nagypénteket és nagyszombatot érezzük, és várjuk húsvét hajnalát.
Egy új, számunkra még ismeretlen élet kezdetét. Hogy pontosan mikor lesz,
nem tudjuk. De biztosan lesz. Mennyei Atyánknak gondja van ránk.
Bence atya

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok története
Hírlevelünk 7. évfolyamának 2. számától az Eucharisztikus
Kongresszusok történetét mutattuk be. Az 1938-as
budapesti kongresszusról kicsit részletesebben szóltunk.
Most folytatjuk a sorozatot a kongresszusok rövid
ismertetésével.
A II. világháború miatt a XXXV. kongresszusra később
került sor, a rendezvények sorozata a budapesti után csak
1952-től folytatódott.
XXXV. kongresszus: 1952. Barcelona – Spanyolország. „Az Eucharisztia és a
béke” jelszóval rendezték másfél évtizednyi kihagyás után a spanyolországi
Eucharisztikus Világkongresszust. A második világháború utáni kongreszszusok már más felekezetek és vallások felé is nyitottak, az ökumené
szellemében. Illetve, ahogy azt a mottók is mutatják, megváltozott a társadalmi üzenet is: az egyház az egész emberiséget kívánja szolgálni.
XXXVI. kongresszus: 1955. Rio de Janeiro – Brazília. „A megváltó Krisztus
eucharisztikus országa”. Ez a kongresszus a világ katolikusainak
figyelmét Brazíliára és annak csodálatos fővárosra irányította.
A monumentális Megváltó Krisztus szobra csodálatos díszletként
tündökölt a város felett. Ettől
kezdve négyévente rendezték
meg a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusokat.
XXXVII. kongresszus: 1960. München – Bajorország. „Élet a világért.”
Ekkortól már az eucharisztikus körmenetek és a szentmisén kívüli
szentségimádások helyett láthatóan a szentmise került a rendezvények
középpontjába, és ezeket a kongresszusokat már Statio Orbisnak,
azaz a földkerekség stációjának nevezik.
XXXVIII. kongresszus: 1964. Bombay – India. „Az Eucharisztia és az új
ember.” Az 1962-es II. Vatikáni Zsinat utáni időszakban az eucharisztikus
kongresszusok egyre inkább megnyíltak a világ örömei, fájdalmai, reményei
és szükségei felé, és az Eucharisztiából kiindulva felajánlották
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A Nemzetközi
Gyermekek
Eucharisztikus
gondolata Kongresszusok
az Eukarisztiáról
története
hozzájárulásukat az emberibb és igazságosabb
társadalom kialakításához. A bombayit megelőzően a pápák személyesen csak a római kongresszusokon vettek részt, azonban itt először VI.
Pál is megtisztelte jelenlétével az eucharisztikus
világkongresszust.
XXXIX. kongresszus: 1968. Bogotá – Kolumbia.
„A szeretet köteléke.” VI. Pál pápa itt is tiszteletét
tette, illetve ezt követően II. János Pál is majdnem mindegyik kongresszuson részt vett.
Szent VI. Pál pápa

XL. kongresszus: 1973. Melbourne – Ausztrália.
„Szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket!” Ennek a kongresszusnak a
jellegzetessége az egyedülálló ökomenikussága volt: mind vallási, mind a
tudatos szociális közösségvállalás ágainak értelmében. A szervezők gondosan kerülték a fényűzést. Annál bátrabban fordultak azonban az általános emberi és a kifejezetten ausztrál
problémák felé, mint például a második világháború utáni nagymértékű bevándorlás. A rendezvény során minden nemzetiségi csoport
saját nyelvén, összesen 24 nyelven
mondott megnyitó istentiszteletet,
illetve a világon először még
„bennszülöttek kongresszusát” is
tartottak.
XLI. kongresszus: 1976. Philadelphia – Egyesült Államok. „Az Oltáriszentség
és az embercsalád vágyai.” A kongresszus fő témája az emberiség éhségei voltak: az Isten utáni éhség, a kenyéréhség, a szabadság és igazságosság éhsége,
a szellemi, az igazság, a megértés és a béke éhsége, melyekben útmutató és
megoldás Jézus, az Élet Kenyere.
(Folytatjuk)
Kovács Blanka
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Szent
Kérjük
István
Szent
király
Rozália
Intelmei
közbenjárását!
Imre herceghez
Kerékpáros
rózsafüzér
Hányszor vagyunk úgy, hogy bár gyakran elmegyünk egy kép előtt, mégsem
tudjuk, hogy mit ábrázol. Lehet, hogy templomunk egyik-másik képével is
így vagyunk?
Álljunk meg hát a szószékhez közeli ablaknál, és kérjük Szent Rozália
közbenjárását a járvány elleni küzdelmeinkben!
Rozália nemesi családból származott.
A rendkívül szép leány a családi palotában jó
nevelést kapott. Amikor a szülők által
választott lovaggal a találkozásra készült,
a tükörből a töviskoronás Jézus nézett vissza
rá. E látomás hatására úgy döntött,
hogy Krisztus jegyese lesz.
A remete sorsot választva egy kis barlangot
nézett ki otthonául, melyet sziklák vettek
körül. Nem vitt mást magával, csak egy kis
ezüstkeresztet és egy egyszerű rózsafüzért.
Tizenkét éven át élt itt a magányban.
A barlang falára, a puha kőbe véste:
„Én, Rozália, Sinibaldinak, Quisquina és Rose
urának leánya elhatároztam, hogy az én
Uram, Jézus Krisztus szeretetéből ebben
a barlangban lakom”.

Szent Rozália képe
a lenti templomban

Édesapja halála után a család birtokait elkobozták. Nem maradhatott
rejtekhelyén. A Pellegrino-hegyre ment, ahol hatszáz méter magasba nyúló
sziklák közt lakott. Itt élt haláláig. A néphit több történetet őrzött meg róla:
az ördög délceg ifjúként akarta megkísérteni; volt, hogy családjához akarta
visszahívni, de minden kísértés hiábavaló volt.
Halála, melyre egyedül készült, itt a barlangban következett be 1160.
szeptember 4-én, harmincöt éves korában. Rozália kinyilvánította, hogy egy
nagy vész folyamán találják meg földi maradványait. Egy emberöltő után
kezdődött tisztelete, s ez ösztönözte a földi maradványainak felkutatását,
ami öt évszázad múlva sikerült.
Néhány szerzetes és világi ember ugyanis elérkezettnek látta az időt a
kutatásra. Egy sziklát összetörve, mely a keresést addig gátolta, 1624. július
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Kérjük Szent Rozália közbenjárását!
15-én tárult eléjük a hihetetlen látvány: minthogy nem volt, aki eltemesse a
szent életű nőt, a természet gondoskodott róla. Földi maradványait
a barlangban lecsepegő, meszet tartalmazó víz megkövesedve vette körül.
A néphagyomány szerint az angyalok temették el ily módon.
A szent megkövesedett teste egy sziklába volt zárva. A kőtömböt egy ember
is el tudta emelni. Az igazi csoda a holttest megtalálásakor a pestis
megszűnése volt, ahogy ezt a szent megjövendölte.
A palermói nép a pestisjárványok idején kérte Rozália segítségét. 1348-ban
egy mosólánynak jelent meg, aztán egy nemes embernek ígérte, hogy ha egy
kápolnát építenek a tiszteletére, megszűnik a pestis. A templom elkészültével
valóban megszűnt a járvány.
1474-ben egy
a betegség.

kápolna

restaurálásakor

ismét

megszűnt

Palermóban

Csókakőn (Fejér megye) született 1860ban. 23 éves korában szentelték pappá.
Zalai működése 1883-ban Szentgyörgyvölgyön kezdődött, ahol káplánként
dolgozott három évet. Lentibe 1890-ben

Szent Rozália 1623 októberében egy
beteg asszonynak fehér szerzetesi
ruhában jelent meg, akinek megígérte, hogy ha fogadalmat tesz, hamarosan meggyógyul. Két nap múlva a
gyógyulás bekövetkezett. A meggyógyult asszony két társával elzarándokolt a hegyre. Itt újabb látomásban ígéretet kaptak, hogy hamarosan megtalálják a helyet, ahol a
szent teste nyugszik.

került. Három évig káplán volt, hat évig
mint adminisztrátor szolgált. 1900 januárjától plébános lett. 25 évet töltött
plébániánkon mint plébános, ezután
nyugdíjba ment. Lentiben halt meg
1929. augusztus 8-án.

1624-ben Palermóban újabb pestisjárvány tört ki. Egy Tuniszból érkező, kincsekkel megrakott hajó hurcolta be a betegséget. A nép a segítő
szentek közé spontán módon fűzte a
Rozáliához szóló könyörgést: „Ora
pro nobis!”.

A

lenti

templom

Szent

Rozáliát

ábrázoló üvegablakát Tóth Sándor
plébános édesanyja emlékére csináltatta.
Emlékezzünk őrá is!

Szent Rozália Palermo patrónája, azonban személyét különös tisztelet övezi
egész Szicíliában is.
Szent Rozália, könyörögj érettünk!
5

Erdő Péter bíboros imádsága járvány idején
Mindenható Urunk, atyáink Istene!
Hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét.
Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk,
és képesek vagyunk arra, hogy világunkról és önmagunkról új és új
felismerésekre jussunk.
Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is
harcolhatunk megmaradásunkért és azért,
hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb
legyen. De mindennél inkább köszönjük
neked, hogy örök életre hívtál meg minket,
és Krisztus Urunk megváltó halála és feltámadása által utat nyitottál nekünk az örök
boldogságra.
Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen
biztos védelmet még nem találunk, átéljük,
hogy végül is mindig a te kezedben van az
életünk.
Erdő Péter bíboros

Alázattal kérünk, segítsd a tudomány
embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét!
Adj a társadalmak vezetőinek éleslátást, hogy megfelelő intézkedésekkel
gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését,
leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és
örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek
gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást
bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő
szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg
embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy
felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének
elkerüléséhez.
Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit
cselekedettel és mulasztással elkövettünk!

gondolattal,

szóval,

Szentháromság, egy Isten, irgalmazz nekünk!
Boldogságos Szűz Mária, betegek gyógyítója, könyörögj értünk! Ámen.
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Plébániánk életéből
Előző lapszámunk óta plébániánk életét a járvány alatti visszafogottság
jellemzi. Ugyan a szentmiséket, szertartásokat kivétel nélkül megtartottuk,
az adventi hangversenyek, valamint szenteste délutánján a pásztorjáték
elmaradt. Ezek hiányát enyhítette cserkészcsapatunk betlehemese,
melyet advent 4. vasárnapján az esti szentmise után mutattak be.
A 2020-as év végeztével megtartottuk a hitéleti és pénzügyi beszámolót:
az elmúlt évben a keresztelők száma 29 (2019-ben 49), az esküvők száma 12
(2019-ben 14), a temetések száma 76 (2019-ben 55) volt. Első szentáldozáshoz
járultak 40-en (2019-ben 45-en), bérmálkoztak 38-an (2019-ben 43-an).
Egyházközségünk anyagi helyzetét tekintve a bevételek, különösen is
a perselyadományok, jelentősen, 30%-kal csökkentek a 2019-es évhez képest,
azonban egy nagyobb adomány, valamint a Püspökség felé fizetendő éves
járulék kivételes elengedése miatt az évet nagyobb veszteség nélkül zártuk:
23.357.000 Ft bevétellel, 23.788.000 Ft kiadással és 17.381.000 Ft maradványnyal.
A költségvetést a decemberben megújított tagságú egyházközségi képviselőtestület februári alakuló ülésén elfogadta. A testület tagjai: Bíró Miklós,
Bokányi Tibor, Fehér Imre, Fehér József, Guncz Roland, Hajdu István,
Horváth Gyöngyi, Kalmár Imre, Kancsal Gyula, Kancsal Péter,
Kancsal Tibor, Kerese Béla, Kondákor Ferenc, Kovács András, Kovács István,
Kovács Tamás, Lantos László, Primusa-Kancsal Mária, Szabó László,
Szekeres Frigyes, Tamás József, Tánczos Krisztián, Tóth Zoltán, Tüske József.
A tagok Kancsal Gyulát választották meg az egyházközség világi elnökének.
A testület megbízatása 5 évre szól.
Lelkes szervezéssel plébániánk Rózsafüzér Társulatának tagsága az év
elejére 100 főre emelkedett. Így minden nap ötször kerül elimádkozásra
a teljes (örvendetes, világosság, fájdalmas, dicsőséges) rózsafüzér,
melyet a tagok a Szentatya és az egyházközség szándékára ajánlanak fel.
Márciusra elkészült a plébániatemplom énekszövegvetítő rendszere.
Köszönjük Fehér József, Lantos László és Ombódi Szilárd segítségét!
A beruházás költsége meghaladta a 300 ezer forintot.
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Rejtvény
Húsvét ünnepéhez
kapcsolódó gondolatok
„Az egész Krisztus-misztérium középpontja és összfoglalata az áldozatos
szeretetből vállalt szenvedése, halála és föltámadása a megdicsőüléssel. Ez a
húsvét szent titka. Ezt ünnepeljük húsvét egyetlen eseményének hármas
napjaként. E három nap tehát nem előkészület húsvétra, hanem maga húsvét
ünneplése. Szent Ágoston szerint »a Megfeszített, Eltemetett és Föltámadott
szent hármas napja«.
A napokat ősi számlálás szerint, az ószövetség szokásának szellemében,
estétől-estéig számítjuk.
Nagycsütörtök estétől nagypéntek délutánig az Úr szent vacsorájának
emlékezetét és szenvedésének kezdetét tartjuk.
Nagypéntek estétől nagyszombat estéig Jézus kínszenvedése és halála az
emlékező ünneplés tárgya.
Nagyszombat estétől húsvét vasárnap estig van az ünneplés tetőfoka:
Krisztus feltámadása.
Ez a három napra osztás nem darabolja föl a húsvét szent titkát, mert mindig
a teljes misztériumot ünnepeljük, csak minden egyes alkalommal más és más
oldalának hangsúlyozásával.”
Radó Polikárp O.S.B. bencés szerzetes,
teológiai doktor, egyetemi tanár

„A keresztény reménység nem naiv optimizmus. Kettős pillére van: a halál
és a föltámadás. Ezt a húsvéti misztériumot éli az Egyház mindaddig, amíg
az Úr újra el nem jön. Meghalni és föltámadni Krisztussal: ez a keresztény
egzisztencia törvénye.”
Szabó Ferenc S. J. jezsuita szerzetes,
teológus, költő, publicista
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