
 

„De Te, Uram, 

azért védőpajzsom vagy, 

Te vagy dicsőségem, 

csüggedt fejem 

fölemeled.” 

(Zsolt 3,4) 
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Húsvét szimbólumai 

Miért bárány? 

A bárány fontos jelkép a zsidó-
keresztény hagyományban. Az ember 
szívéhez közel álló, kedves állat. Fő 
tulajdonságai az ártatlanság, szelídség, 
jóindulat, türelem és a néma megadás 
még akkor is, ha vágóhídra viszik. A 
jeruzsálemi templomban több 
évszázadon át nap mint nap bárány-
áldozatokat mutattak be. „Hirdesd ki 
Izrael egész közösségének: a hónap 
tizedik napján mindenki szerezzen egy 
bárányt családonként, egy bárányt 
házanként. A húsvéti bárány. Tömérdek 
összeverődött népség is ment velük, 
valamint juh, szarvasmarha és sok állat. 
De ha a család kicsi egy bárányhoz, 
akkor a személyek számának 
megfelelően a szomszédos családdal 
együtt vegyen egyet. Aszerint 
számoljátok a meghívottakat, hogy ki-ki 
mennyit eszik. Az állat legyen hibátlan, 
hím és egyéves. Vehettek bárányt vagy 

kecskét.” (Kiv 12,3-5) Az egyéves 
hibátlan, hím áldozati bárány képében 
már az őskeresztények is Krisztust, az 
igazi bárányt látták. A Megváltó ősképe 
a bárány volt, amelyet az Egyiptomból 
való szabadulás emlékére a pászka 
megünneplésére öltek le. „Másnap látta, 
hogy Jézus közeledik hozzá. Erre így 
szólt: »Íme, az Isten Báránya, aki elveszi 
a világ bűnét!” Jn 1,29 Jézus Krisztus a 
kereszten éppen abban az órában halt 
meg, amikor a templomban leölték a 
húsvéti bárányokat. A Jelenések 
könyvében a megdicsőült Krisztus az a 
Bárány, aki megnyitja Isten titkainak 
pecsétjét. A bárány szimbóluma jelenik 
meg az Eukarisztiában is, amely 
megjeleníti Krisztus keresztáldozatát. 
„Íme az Isten báránya, aki elveszik a 
világ bűnenit...” A nagyszombati 
liturgiában kifejezésre jut a jelkép teljes 
értelme: „...Abban áll húsvét ünnepe, 
hogy igazi húsvéti bárányunkat 

 



megölték értünk, s ő vére árán megmenti 
hívő népe életét. 

”Miért gyertya? 

A nagyszombati liturgiában égő 
gyertyával virrasztunk, és várunk Urunk 
érkezésére. A húsvéti gyertyán a kereszt, 
Alfa és Ómega, 5 tömjénszem, valamint 
az évszám látható. 

Alfa és Ómega: „Én az Alfa és az 
Ómega vagyok, a kezdet és a vég, 
mondja az Isten, az Úr, aki van és aki 
volt, és aki eljövendő: a Mindenható.” 
(Jel 1, 8) Ez a két betű a görög abc első 
és utolsó betűje. Az 5 tömjénszem: 
Krisztus 5 szent sebére emlékezetet. A 
gyertya számos dolog miatt jelkép. 
Világít, de Krisztus az igazi világosság. 
Miközben fényt ad feláldozza önmagát, 
mint Krisztus is.  

Miért tojás? 

Jeruzsálemben, az egyik templom 
oltárképén igen érdekes jelenet látható. 
Mária Magdolna egy tojást nyújt a római 
császárnak. A legenda szerint a császár 
kinevette az asszonyt, amikor Jézus 
feltámadásáról beszélt neki. Ő ekkor egy 
tojást nyújtott át a császárnak ezekkel a 
szavakkal: „Ez a tojás semmi jelét nem 
mutatja az életnek. Most feltöröm 
neked.” És íme, egy sárga csibe bújt ki 
belőle. Amikor az asszonyok 
húsvétvasárnap reggelén Jézus sírjához 
mentek, a halottat keresték benne, ám a 
sírt üresen találták. Később megjelent 
nekik Jézus, aki sokkal csodálatosabban 
lépett ki a sír „tojásából”, mint 

Magdolna csibéje. Ezért is lett a 
feltámadás, az és az új élet jelképe a 
tojás.  

Miért nyúl?  

Nagyszámú ellenségével szembeni 
leghatásosabb fegyvere, hihetetlen 
termékenysége miatt, a nyúl a korai 
keresztény hagyományban a 
fajtalanságot jelképezte. Ennek ellenére 
a katakombákban talált sírokon már az 
örökkévalóság felé igyekvő, rövid 
emberi lét mulandóságát is jelképezi. A 
korakeresztény ábrázolásokon a szőlőt 
fogyasztó nyúlnak a következő az 
üzenete: az élten átrohanó ember, aki 
Krisztus tanításából merített erőt, földi 
pályájának befejezése után az örök élet 
gyümölcsét élvezi.  

Hát a locsolkodás? Hogy kerül ide?  

A  hagyomány szerint a ferencesek a 
nagyböjt szigorának enyhítésére találták 
ki. Húsvét után egy kis jókedvet 
csempésszenek az egyházi évbe. A 
hagyomány alapja pedig az a középkori 
legenda lenne, mely szerint 
húsvétvasárnap kora reggel az 
asszonyok elmentek a kősírhoz. A 
katonák, akik észrevették, hogy üres a 
sír, nem akarták, hogy az asszonyok 
ilyen korán észrevegyék, ezért egy 
szikla mögül lelocsolták őket vízzel. Így 
haza kellett menniük átöltözni. :) 

(Felhasznált irodalom: Komáromi 
Borbála /szerk./: Húsvéti fényes 
örömünk, Agapé Kiadó, 2001/ 

Varga Kamill testvér 
 
 

Továbbra is szeretettel ajánljuk a testvérek figyelmébe a keresztény szakemberekkel 
működő "Kilátó" Mentálhigiénés Központ programjait, a csoportos foglalkozáso-
kat és a segítőbeszélgetéseket egyaránt. A lehetőségek a kihelyezett szórólapokon 
olvashatók. 



GYÓNTATÁS rendje a Nagyhéten 
 
 Plébániánkon a nagy ünnepek előtt sok testvérünk jön vidékről szentgyónást végez-
ni, ahol sokkal kevesebb alkalom van erre. Rájuk való tekintettel kérjük a rendsze-
resen ide járó testvéreket, hogy a húsvét előtti szentgyónást minél előbb végezzék el. 
 

 
Szeretnénk a testvérek figyelmét felhívni arra is, hogy nagycsütörtök, nagypéntek és 
nagyszombat szertartásai alatt a kisgyerekes 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!!! 
 

Kívánunk minden testvérnek  
békés, örömteli felkészülést a húsvéti ünnepekre! 

 
 
 

A lemondások perselye folyamatosan várja azon testvérek adományait, akik 
hétköznapi életükben valamiről lemondást vállalnak, és melynek értékét a plébánia 
által támogatott szegényeknek szeretnék eljuttatni. Az elmúlt két hétben a perselyben 
156.130,- Forint gyűlt össze, melyet a kárpátaljai rászoruló családok, idősek 
megsegítésére fordítottunk. Nevükben is köszönjük a testvérek áldozatos 
támogatását! 
 
 

A szentföldi keresztények javára 565.000.-forintot kaptunk. Hálásan köszönjük a 
testvérek nagylelkűségét! 
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Templomunk programjai (2016. március 20. – 2016. április 3.): 

Március 20-án, Virágvasárnap, a 10-es szentmise előtt a quadrumban virágvasár-
napi körmenet és barkaszentelés a gyerekekkel, majd rögtön utána szentmise. 
Ezen a napon a 18 órai szentmisén a Kapisztrán Kamarakórus énekel. 

A nagyhéten minden nap 7.20-12-ig, és szerdáig 17-20 óráig, csütörtöktől 16-20 
óráig lesz gyóntatás.  

Nagycsütörtökön, Nagypénteken és Nagyszombaton 7.30-kor zsolozsmát 
imádkozunk a templomban. A szertartások alatt a kisgyerekes szülők a 
hittanterembe vihetik gyermekeiket, és ott kivetítő segítségével bekap-
csolódhatnak a liturgiába. A följutáshoz a portán és a sekrestyében lehet 
segítséget kérni, kérjük az ajtót zárva tartani! 

Nagycsütörtökön 18 órakor kezdődik a szertartás. 

Nagypéntek szigorú böjti nap. Délután 3 órától keresztutat végzünk. Az esti 
szertartás 18.00-kor kezdődik. 23.00-kor éjszakai keresztútra indulunk a Budai-
hegyekbe. Találkozó a 11-es busz Nagybányai úti végállomásánál. Érkezés 
napfelkelte körül a Széll Kálmán térre. Meleg ruhát, kabátot, szerény elemózsiát 
és bérletet érdemes hozni. 

Nagyszombat estéjén 20.00 órakor kezdődik a Húsvéti vigília. A tűzszentelés a 
templom udvarában lesz, onnan jövünk be a templomba. A feltámadási mise vége 
kb. ½ 11 órakor lesz, utána agapéra várjuk a testvéreket a quadrumba.  

Az óraátállítás miatt Húsvét vasárnap egy órával korábban kelünk!!! 

Húsvétvasárnap minden mise végén lesz ételszentelés. 

Húsvéthétfőn hétköznapi miserendet tartunk. 
 
 

A plébánia jogi szolgálata várja a jogi ügyekben segítségre szorulókat. Az igényeket 
az irodában személyesen vagy telefonon lehet jelezni. 
 
 
 
 

A Budapest-Országúti Szent István első Vértanú Plébánia templomának lapja. 
Megjelenik kéthetente 900 példányban. Felelős kiadó: P. Bán Zsolt Jónás ofm. plébános. 

Cím: 1024 Budapest, Margit krt. 23. A rendház telefonja: 212-5628. Iroda telefonja 315-0944. 
E-mail: orszagut@ofm.hu WEB: www.orszagutiferencesek.hu 

Templomunk tanévi működési rendje: 

Miserend:  H-Szo: 730 és 1800; Elsőpéntek: 730, 1000, 1800 és 1930;  
Vas.: 630, 830, 1000, 1100 1230; 1800 és 1930. 

Zsolozsma: H-P 700; 1215 és 1730; V: 1730 
Gyóntatás: H-Szo: 720-815, és 1800-1915; Elsőpénteken 720-815, 930-1030, 1730-2000;  

Vas.: 800-1300 és 1730-2000. 
Iroda:   H: 830-1100 és 1700-1830; K: de. zárva, du. 1630-1800; Sz: 830-1100 és 1630 - 

1800; Cs: 830-1100 , du. zárva, P: de. és du. is zárva. 


