„Senki sem ment föl
a mennybe,
csak aki alászállt
a mennyből:
az Emberfia.”
(Jn 3,13)
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Mindszenty bíborosnál háromszor
voltam Esztergomban. Kétszer a máriagyűdi jubileum előtt, és egyszer a jubileum után, amikor megköszöntem neki a
szíves közreműködést. Maga a kardinális említette nekem 1948. október 2-án akkor voltam harmadszor nála -, végtelenül csodálja a püspök hősiességét és
csodálta akkor, amikor nála volt a börtönben meglátogatni. Hozzátette: „Szinte isteni gondviselés volt, hogy a püspök
börtönbe került, mert nagyon sok szenvedő embernek lett lelki vigaszára, sőt
lelki megmentője. Sokan kétségbeestek
volna vigasztaló szavai nélkül. P. István
püspök – tette hozzá a kardinális – a
„börtönök vigasztaló angyala volt.”
A püspök úr több börtönben sínylődött. Az első telet cementezett padlón,
betört nyitott ablak mellett töltötte. A
betonon feküdt éjjel ruhástól. Nem hitte,
hogy a telet kibírja. Fázva-dideregve
töltötte az egész telet. Az Andrássy úti

börtön a legszörnyűbb lehetett. A
nevétől is remegtek az emberek!
Lenn a pincékben olyan sűrűn
szorongtak az emberek, mint a
szardíniás dobozban a kis halak. Csak
állni tudtak. Nem lehetett lefeküdni.
Akik kisebbek voltak, megfulladtak, és
sokszor 1-2 napig holtan feküdtek
közöttük. Az emberi dolgok elvégzésére
nem volt külön hely. Ott, ahol álltak, ott
végezték. Piszokban és bűzben álltak
hetekig. Igen sokan pusztultak el. Csak
morzsákat kaptak az élet fenntartására.
Aki oda bekerült, szinte hallotta maga
felett Dante szavát, mely a pokol fölé
volt írva: „Aki itt belépsz, mondj le
minden reményről.”
Egy alkalommal az imáról volt szó
közöttük. A püspök elmondta egy este,
mikor imára szólította társait, az egyik
magas rangú bíró odalépett hozzá és azt
mondta: „Püspök úr, ne kívánja azt,
hogy a Miatyánkot együtt mondjam,

külön sem bírom!” Érdeklődésére így
felelt a bíró: „Püspök atyám, én itt a
fogházban sokat gondolkodtam a sok
gonosz ember felett. Eszembe jutottak
mindazok, akik nekem hamis tanúvallomással oly sokat ártottak, és most még
mindig ártanak másoknak. Megfogadtam, ha kiszabadulok, legalább tizet a
saját kezemmel fogok kivégezni. Nem
tudok megbocsátani a gonosztevőknek.
Hát hogyan mondhassam a Miatyánkban, miképpen megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek? Nem, nem bocsátok
meg – és ezért ne kívánja püspök atya,
hogy a Miatyánkot imádkozzam.”
A püspök úr csak annyit mondott
erre: majd imádkozom magáért. Később
1949. nyarán Budapesten találkoztam
ezzel az emberrel. De akkor már más
véleményen volt.
Egy alkalommal elmondta P. István,
engedélyt kapott, hogy a budai Fő utcai
börtönben, az akkor még létező
kápolnában misézzen. A kápolnában a
miséhez szükséges dolgokat egy
Schlakta-nővér készítette elő. De egy kis
zacskóba tett még több kis ostyát és
bort, kis korporálét és kehelytörlőt,
valamint egy pálinkás poharat. Mikor a

püspök urat egy őr a kápolnába kísérte,
kijött és bezárta azt. A püspök úr
egyedül volt. Cédulát talált a
korporáléban, hogy hol találja meg a
titkos kis ostyákat, bort, stb., hogy a
cellában titokban misézhessen. A
püspök úr ezeket a dolgokat a szentmise
bemutatása után magához vette, és a
cellájába vitte. Egy jóindulatú fegyőrtől
papirost szerzett, és emlékezetből leírta
magának a kánont. Ezt a leírt kánont
magával hozta, de a házkutatáskor a
többi tárggyal együtt elvesztek.
Hetenként azután a püspök börtönében, háttal az ajtónak fordult és ülve,
előrehajolva egy másik székre, szentmisét mondott. A katolikus rabok a
szobában ez alkalmakkor mind megáldoztak. Ünnep volt az ilyen nap
nemcsak a püspök úrnak, hanem a
szegény katolikus raboknak is, hiszen
mindig ilyenekkel volt együtt. A
hangulat jobb volt, a lelkierő magatartásukból tükröződött. Az Eucharisztia
vétele vigaszt, reményt nyújtott a
legnagyobb
jótól,
szabadságuktól
megfosztott embereknek.
folytatjuk…

Előzetes hirdetések:
Május 8-án, vasárnap, a 11 órai szentmise keretében dr. Erdő Péter bíboros úr plébániánk állandó diakónusává szenteli Dudás Zoltán három gyermekes családapát.
Erre az ünnepre is mindenkit szeretettel várunk! Imával készüljünk az ünnepre!
Május 21-én, szombaton a magyarországi összes ferences plébánia közreműködésével családos zarándoklatot szervezünk Sümegre. Jelentkezési határidő május 1.
Részleteket a plakátokon és a szórólapokon olvashatunk. Jelentkezés a
sekrestyében és az irodában lehetséges.
Egyházmegyei hirdetések:
Május 1-én, vasárnap 10 órakor II. János Pál pápa boldoggá avatási szertartása
lesz Rómában. A Szent István Bazilika előtt projektoros kivetítés lesz az
eseményről.

Pilinszky János: Virágvasárnap — Nagyhét (részlet)
Jézus jeruzsálemi bevonulásáról János evangélistánál olvashatjuk a legjelentősebb beszámolót. Szereplői: a lelkes tanítványok serege, az út porába hulló pálmaágak, s az isteni teher alatt szelíden lépkedő „szamaracska”. S még valami: a kövek. Jézus még őket is bevonja
az ujjongásba: ha nem a nép, hát ők, a
„kövek kiáltanának!”.
Ki ünnepel itt? Mintha a teremtett világ egy-egy képviselője, a kő, a pálma s
a szamaracska az egész nagy egyetemet
képviselné a bevonulásban. Érdemes itt
megemlítenünk, hogy növények és állatok
milyen szokatlan hangsúllyal szerepelnek mindig az Evangéliumban, főképp a
példabeszédekben. De nem a hasonlat,
és nem is holmi megszemélyesítés emeli
különleges megvilágításba őket, hanem
nyilván a Teremtő és teremtmény közötti viszony csodálatos komolysága.
Amikor Jézus „dicsőségesen” bevonul Jeruzsálembe, erre a futó ünneplésre
futotta a világ erejéből. Azután még az
emlékét is elsodorja a pillanat, és belepi
az út pora. Az igazi, a tulajdonképpeni
„megdicsőülés” még hátravan. Erről az
Evangéliumnak talán legcsodálatosabban paradox mondatai következnek,
közvetlenül a jeruzsálemi bevonulás
után: „Eljött az óra, hogy az Emberfia
megdicsőíttessék. Bizony, bizony mondom nektek, ha csak a gabonaszem a
földbe nem esik és meg nem hal, maga
marad…” „Most az én lelkem megrendült. És mit mondjak? Atyám, szabadíts

meg engem ezen órától! De hisz azért
jöttem ez órára, Atyám, dicsőítsd meg
nevedet!” (…)
Tudjuk, Pilátus megostoroztatta Jézust, s kiállíttatta a nép elé, hogy könyörületre bírja őket. Felületes és rossz pszichológus volt ez a Pilátus. Tudnia kellett
volna, hogy akit tönkretettünk, azt meg
is tagadjuk, arról nem merünk tudni
többé. De még ez a tétova ember is
egyetlen gesztusával és egyetlen mondatával fokozhatatlan erejű kifejezője a
dráma ráeső pillanatának. A gesztusa:
megmosta kezeit. A szava: Ecce homo.
Íme, az ember. – És Jézusra mutat.
De melyik ember lenne hajlandó e kiállított roncsban elfogadni önmagát? Ezt
már csak letagadni szabad, és sietve eltüntetni. És mégis: talán senki nem halászott annyi lelket Jézus számára, mint
Pilátus e tévedésével. Az elmagányosodás e vigasztalan jelenete, a vérző Jézusnak e közszemlére kitett ácsorgása, ez
lesz majd legbensőségesebb hódítása is.
Nem itt és nem most. Majd az egyes
emberben, később, tökéletes magányban
és fokozhatatlan intimitásban.
Mert ki az közülünk, aki ne érezte
volna legalább egyszer, hogy „tönkretették”, elárulták, hogy valaki nem akar,
vagy talán már nem is mer tudni róla?
Tapasztalatból tudom: az ilyen szívért
Jézus föltétel nélkül, azt kell mondanom,
automatikusan hajol le, s legtöbbször
anélkül, hogy sietségében megnevezné
magát.

Éjszakai keresztút nagypénteken
Nagypéntek estéjén éjszakai keresztútra indulunk a Budai-hegyekbe. Találkozó
április 22-én este 11-kor a 11-es busz felső végállomásánál. Érkezés napfelkelte
körül a Moszkva térre. Meleg ruhát, esőkabátot, szerény elemózsiát érdemes vinni.

Templomunk programjai (2011. április 17. – 2011. május 1.):
Április 17-én, Virágvasárnap, a 10-es szentmise elején a quadrumban virágvasárnapi körmenet és barkaszentelés lesz a gyerekekkel, majd rögtön utána szentmise.
A 11-es szentmisén a Kapisztrán Kórus, az esti 6-os szentmisén a Vox Clara
Kórus passiót énekel.
Nagycsütörtökön, nagypénteken és nagyszombaton reggel ½ 8 órakor közös
zsolozsmát imádkozunk.
Nagycsütörtökön és nagypénteken 18 órakor kezdődik a szertartás. A szentmisén a
Kapisztrán Kórus énekel. Az iroda mindkét nap zárva tart.
Nagypénteken szigorú böjtöt tartunk, és délután 3 órától keresztutat végzünk.
Nagyszombat estéjén, Húsvét vigíliáján este 8 órakor kezdődik a Húsvét, Jézus
Krisztus halálának és feltámadásának megünneplése. A tűzszentelés a templom udvarában lesz. Onnan jövünk be a templomba, és kezdődik Húsvét vigíliájának szertartása. Kérjük a testvéreket, hogy gyertyát hozzanak magukkal. A feltámadási mise vége kb. ½ 11 órakor lesz, utána agapéra várjuk a testvéreket a
quadrumba.
Húsvétvasárnap minden mise végén lesz ételszentelés. A 11 órás szentmisén a
Kapisztrán Kórus énekel.
Húsvéthétfőn hétköznapi miserendet tartunk.
Április 29-én, pénteken az esti hatórás szentmise után folytatjuk a közös
szentségimádást az Európai Unióért a magyar elnökség hónapjai alatt. Ez
alkalommal Európa társadalmáért, a különböző társadalmi csoportokért,
rétegekért, foglalkozásokért imádkozunk, hogy járja át Európát, az Uniót a
feltámadás fénye és élete. Az adorációt a szociális testvérek vezetik.
Ezen a napon van Róbert atya névnapja, imádkozzunk érte!
Szeretettel várjuk a testvéreket húsvét előtt a szentgyónás elvégzésére;
A nagyhéten minden nap ½ 8-12-ig, és 17-20 óráig lesz gyóntatás.

Kisgyermekes szülők részére:
Nagycsütörtökön, nagypénteken és nagyszombaton az esti szertartások alatt a kisgyermekes szülők a hittanterembe vihetik gyermekeiket, és ott kivetítő segítségével bekapcsolódhatnak a liturgiába. A följutáshoz a portán és a sekrestyében
lehet segítséget kérni, kérjük, az ajtót zárva tartani!!!

Minden kedves olvasónkat áldott szent nagyhetet,
és a feltámadás örömében gazdag Húsvétot kívánunk!
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