
 
 

 
 

„Kegyelemből részesülte-

tek az üdvösségben,  

a hit által.” 
 

(Ef 2,9) 
 

XIX. évfolyam 5. szám Nagyböjt 4. vasárnapja  2018. március 11. 

Barsi Balázs atya húsvéti gondolatai 

Részlet a Magasság és mélység c. könyvből

Ahhoz, hogy föltámadhassunk, előbb 
meg kell halnunk. Szent Pál apostol ter-
mészetesnek veszi, hogy a 
Krisztus-hívő meghalt a bűnnek 
és ennek a pusztulásra ítélt vi-
lágnak. Nem szimbolikusan, 
nem átvitt értelemben, hanem 
valóságosan. Az a szakítás, 
amit a kereszténynek meg kell 
tennie a bűnnel és a bűn világá-
val szemben, semmi máshoz 
nem mérhető, csak a halálhoz, mert a 
halál visszafordíthatatlan folyamat – a 
legsikeresebb szakítás az előző állapot-
tal: aki meghal, semmit sem visz magá-
val a régi életből. 

A kegyelem hatására képessé válunk 
erre. Ha nem így volna, Isten nem kíván-
ná meg tőlünk. Sajnos, ezt a radikális 
szakítást a legtöbben mégsem tesszük 
meg, ezért Krisztusban való életünk le-
fojtott, pislákoló láng, és az a veszély fe-
nyegeti, hogy kialszik. Szavakban meg-

tesszük ugyan, de kiskapukat hagyunk 
nyitva az előző világ számára. Szándé-

kunk, fogadásunk sem egészen 
teljes, pedig igenis képesek vol-
nánk rá. Ebből azután megalku-
vások, bonyolult önbecsapások 
és igen nagy zavarok sorozata 
következik. 

A Krisztushoz tartozás olyan 
totális szakítást követel a bűn-
nel és mindennel, ami a bűnt 

nyilvánvalóan előkészíti, elismeri, vé-
delmébe veszi, hogy csak a halál vissza-
fordíthatatlanságához hasonlítható. 

A szentek életében minden esetben 
ott van ez a tiszta, visszavonhatatlan 
döntés. Egyik-másikat ez a döntése e-
gész életére meg is szabadította a kísér-
téstől, mint például Aquinói Szent Ta-
mást, aki egyszer keményen elutasította 
a paráznaságot, és azután soha többé 
nem gyötörte ez a kísértés. 

 



Az ilyen Krisztusban és Krisztusért 
meghalt ember megtapasztalja Krisztus 
föltámadásának erejét. Valóban úgy él, 
mint aki új világra támadt fel a halálból. 
Nem is keresi többé az Élőt a holtak kö-
zött, a sírban, a leplek között, a megdi-
csőült Üdvözítőt e világ nyilvánvaló 

ürességeiben, hanem ezeknek az üressé-
geknek üzenetét megértve már csak az 
odafent valókat keresi, amelyek egyben 
„idebent valók” is, vagyis az újjászüle-
tett ember szívének örök húsvéti valósá-
gai. 

 

 

Éjszakai keresztút 
Idén is lesz éjszakai keresztút a Budai-hegyekbe – a koráb-
biaktól eltérően – nagycsütörtökön (március 29.) éjjel.  
Találkozó: 23.00 órakor a 11-es busz felső végállomásá-
nál. Érkezés: napfelkelte körül a Széll Kálmán térre. Út-
vonal: Árpád-kilátó – Fenyőgyöngye – Farkas-torok – 
Nelli-pihenő – Guckler szikla – Virágos-nyereg – Tök-
hegy – Szarvas-hegy – Kálvária – buszmegálló Hidegkú-
ton. Útközben kb. fél óránként rövid elmélkedések hang-
zanak el, majd a Kálvárián a keresztutat imádkozzuk. 
Megfelelő meleg öltözet, innivaló, kevés elemózsia hasznos. 
 

 

Idősek és kisgyermekesek figyelmébe 
Nagycsütörtökön, Nagypénteken és Nagyszombaton a kisgyermekesek számára idén 
is lesz lehetőség kivetítő segítségével bekapcsolódni a szertartásokba, imádsá-
gokba, a 2. emeleti hittanteremben. 
A betegségük vagy kisgyermekeik miatt távol maradni kényszerülő hívek számára 
terveink szerint online internetes közvetítést tervezünk. Akik így tudnak csak be-
kapcsolódni a közös imádságba, a plébániai iroda emailcímén – iro-
da@orszagutiferencesek.hu –  kérhetik meg előre az internetes elérés adatait. 
 
 

Házasságrendezési konzultációs lehetőség  
Több hívő számára okoz gondot, hogy miután első, templomban 
megkötött házasságuk tönkrement, bár később új, jól működő 
családot hoztak létre, korábbi egyházilag érvényes házasságuk 
miatt nem tudnak szentségekhez, szentáldozáshoz és szentgyó-
náshoz járulni. Számukra az Egyház lehetőséget kínál azzal, hogy egy egyházjogi 
eljárás keretében megvizsgálja korábbi szentségi házasságuk érvényességét. Plébá-
niánkon Dudás Zoltán állandó diakónus, egyházjogász ajánlja fel segítségét mind-
azoknak, akik szeretnének élni ezen eljárással, majd jelenlegi kapcsolatuk egyház-
jogi rendezésével. Március 28-án és április 11-én, szerdán 17.00 óra után szere-
tettel várja az érdeklődőket. A torlódások elkerülése végett jelentkezés és az idő-
pont egyeztetése az iroda emailcímén – iroda@orszagutiferencesek.hu – előzete-
sen szükséges. 
 



Templomunk húsvéti mise és gyóntatási rendje 
 

Március 23-24., péntek-szombat 
• szentmisék 7.30, 18.00 
• gyóntatás 7.20-10.00, 16.30-19.30 

Március 25., Virágvasárnap 
• szentmisék és gyóntatás a vasárnapi rend szerint 
• 9.45 barkaszentelés és körmenet (a 10.00 órás 

szentmise kezdetén) – gyülekezés az udvaron, 
barkát vagy virágos ágat hozzunk magunkkal 

Március 26-28., Nagyhétfő, Nagykedd, Nagyszerda 
• szentmisék 7.30 és 18.00 
• gyóntatás 7.20-12.00, 16.30-19.30 

Március 29., Nagycsütörtök 
• zsolozsma 7.30 és 12.15 
• gyóntatás 7.30-12.00, 16.00-19.15  
• Ünnepi szentmise az Utolsó vacsora emlékére 18.00 órakor 
• utána virrasztás 

Március 30., Nagypéntek 
• zsolozsma 7.30 és 12.15 
• gyóntatás 7.30-12.00, 15.00-19.15  
• a keresztutat 15.00 órakor imádkozzuk  
• Az Úr szenvedésének ünneplése 18.00 órakor 

Március 31., Nagyszombat 
• zsolozsma 7.30 és 12.15 
• gyóntatás 7.30-12.00, 16.00-19.45 között  
• a szentsírnál egész nap imádkozva készülünk az ünnepre – kérjük a testvérek 

segítségét és jelentkezését, hogy a nap folyamán bizonyosan mindig legyen 
valaki jelen a szentsírnál; jelentkezni a templomban kitett lapon lehet 

• a feltámadást ünneplő Húsvéti vigília és szentmise 20.00 órakor kezdődik – 
gyülekezés az udvaron, gyertyát és cseppfogót hozzunk magunkkal, – a mise 
után ünnepi körmenet lesz 

• a szertartás után agapéra várjuk a híveket – ennek előkészítésében 16.00 órá-
tól várunk segítőket a kolostor belső udvarán 

Április 1., Húsvétvasárnap 
• szentmisék és gyóntatás a vasárnapi rend szerint 
• ételszentelésre a misék után a sekrestyében lesz lehetőség 

Április 2., Húsvéthétfő 
• szentmisék 7.30, 10.00 és 18.00 órakor 
• gyóntatás a szentmisék előtt 

 
 



Plébániai programok 2018. március 11. – 2018. április 15. 

Nagyböjt péntekjein 17.00 órakor a plébániai csoportok vezetésével imádkozzuk a 
Keresztutat - minden hívőt szeretettel hívunk! 

Március 16-án, pénteken szentségimádási napot tartunk a reggeli mise végétől a 
17.00 órakor kezdődő keresztútig. Kérjük a testvéreket, iratkozzanak fel az Oltá-
riszentség őrzésére a templomban, a középen álló kisasztalkán található papíron. 
Mindenkit szeretettel várunk, hogy csendben időzzék az Eucharisztiában jelen lé-
vő Jézussal! 

Március 18. vasárnap a szentmisék keretében a szentföldi keresztények segítésére 
gyűjtünk. 

Március 18-án, vasárnap a 10.00 órás szentmise keretében – Szent József ünnepe 
kapcsán – megáldjuk az édesapákat. 

Március 23-án, pénteken 18.30-tól a Móricz Zsigmond Gimnázium aulájában kerül 
megrendezésre a XIX. Musica Sacra Civitatis fesztivál, a kerületi egyházkóru-
sok hangversenye. A belépés díjtalan. 

Március 24-én, szombaton 9.00-12.00-ig tartjuk a templom ünnepi nagytakarítását 
– szeretettel kérjük és várjuk a testvérek segítségét! Takarítóeszközöket, takarító-
szereket, kérjük, hozzon magával, aki tud. Minden jószándékú segítőt, kicsiket és 
nagyokat szeretettel várunk! 

Március 24-én, szombaton 19.30-kor a kárpátaljai rászorulók javára lesz jótékony-
sági koncert a pasaréti ferences templomban. Bővebb információ a szórólapokon 
és plakátokon, valamint a www.ferencesek.hu honlapon.  

Nagycsütörtökön, Nagypénteken és Húsvéthétfőn a plébániai iroda zárva lesz. 
Április 8-án, vasárnap a 10.00 órás szentmise végén megáldjuk a gyermeket váró 

kismamákat. 
Április 8-án, vasárnap a 10.00 órás szentmise után cserkészeink közös játékra hív-

ják a gyerekeket és a szülőket. 
Április 8-án, vasárnap a 10.00 órás családos mise után a plébánia hittantermeiben 

gyerekruha és játék börzét rendezünk, – kb. 11.00-12.30 között, – ahol a hasz-
nált, de még jó állapotú, tiszta holmik ingyen cserélhetnek gazdát. A börzére 
szánt holmikat aznap kérjük elhozni. A megmaradt ruhákat a Jó Pásztor Nővérek 
örömmel fogadják.  

Április 9-én, hétfőn ünnepeljük az idei évben Urunk születésének hírüladása, Gyü-
mölcsoltó Boldogasszony ünnepét. 

Április 15-én, vasárnap 16.30-kor Kántor Zsolt, a pusztaszabolcsi templom és mű-
emlék barokk orgona orgonistája ad koncertet templomunkban. 
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