
Ünnepek, hirdetések 

� A szent sír díszítésére szánt ado-
mányokat a kihelyezett persely-
ben vagy a plébánián adhatják le 
a jó hívek. 

� Kérünk mindenkit, hogy idős, 
beteg hozzátartozóikat, ismerőse-
iket jelentsék be a plébánián, 
hogy őket felkeresve, szentsé-
gekkel ellátva, azoktól megerő-
södve, felkészülten várhassák 
Krisztus feltámadásának ünne-
pét. 

� Holnap (ma, március 28.) 17.30 
órakor Passiójátékra várjuk a 
kedves híveket. 

� Nagyhét elején, hétfőn, kedden, 
szerdán fél 6 órától  
közös rózsafüzér imádság lesz 
templomunkban 

� Nagycsütörtökön a szentmise 6 
órakor kezdődik, utána szentség-
imádás lesz a templomban éjfé-
lig. 
A szertartás végétől várjuk a 
kedves híveket. Az egyes ima-
órákat a következő csoportok 
vezetik:  
• 7 órától a Szent Anna Otthon 

lakói  
• 8 órától a Rózsafüzér Társulat 

tagjai 
• 9 órától az Ifjúsági Énekkar 

tagjai és a plébánia fiataljai 
• 10 órától a nők, illetve női 

cursillisták. 
• 11 órától a férfiak, illetve férfi 

cursillisták. 

� Nagypénteken a szertartás 6 óra-
kor kezdődik, utána közös vir-
rasztás lesz a Szentsírnál, mely-
nek időbeosztása azonos a nagy-
csütörtöki szentségimádáséval.  

� Nagypéntek szigorú böjti nap  
hústilalommal, háromszor lehet 
étkezni és csak egyszer jóllakni. 

� A nagyszombati szertartás 7 óra-
kor kezdődik. Ennek keretében 
keresztelés, feltámadási körme-
net és ételszentelés is lesz. A fel-
támadási körmenetre gyertyákat 
és mécseseket hozzunk magunk-
kal. 

� Húsvétvasárnap ünnepi miserend 
lesz templomunkban. 

� A vasárnap délutáni szentmisék 
között, 6 órakor kezdődik a szo-
kásos orgonakoncert sorozat.  

� Húsvéthétfőn szintén vasárnapi 
miserend lesz, a délután 7 órai 
szentmisén ifjúsági énekkarunk 
végzi a zenei szolgálatot. 

� A szentföldi helyek javára rende-
zett gyűjtés alkalmából 106 110 
Ft-ot adományoztak a kedves 
hívek. Nagylelkűségüket köszön-
jük. 

Elérhetőségek:  
postán:  Győr, 9024  Szentlélek tér 1. 
telefon/fax: 96/ 419-588  
neten: 
www.szentlelek.szentannaotthongyor.hu 
 vagy:  www.gyertya.fw.hu 
e-mailen: freemaker@freemail.hu 

Életet a léleknek! 
2009. március 28.  A Szentlélek templom lapja Virágvasárnap 

„engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszthalálig”  
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Olvasmány: Iz 50,4-7 

Az Úristen megadta nekem a tanít-
ványok nyelvét, hogy támogatni 
tudjam szóval a fáradtat. Fölébresz-
ti reggel, reggel fölébreszti fülemet, 
hogy hallgassam, mint a tanítvá-
nyok. Az Úristen megnyitotta füle-
met, én pedig nem ellenkeztem, 
nem hátráltam meg. Hátamat oda-
tartottam az ütlegelőknek, és orcá-
mat a tépdesőknek; arcomat nem 
rejtettem el a gyalázás és köpdösés 
elől. De az Úristen megsegít en-
gem, ezért nem ér gyalázat; ezért 
tettem arcomat olyanná, mint a ko-
vakő, és tudom, hogy nem szégye-
nülök meg.  
 

Szentlecke: Fil 2,6-11 
aki isteni mivoltában nem tartotta 
Istennel való egyenlőségét olyan 
dolognak, amelyhez mint zsák-
mányhoz ragaszkodnia kell, hanem 
kiüresítette önmagát, szolgai alakot 
vett fel, és hasonló lett az emberek-
hez, külsejét tekintve úgy jelent 
meg, mint egy ember. Megalázta 
magát, engedelmes lett a halálig, 
mégpedig a kereszthalálig. Ezért 
Isten felmagasztalta őt, és olyan 
nevet adott neki, amely minden 
más név fölött van, hogy Jézus ne-
vére hajoljon meg minden térd az 
égben, a földön és az alvilágban, és 
minden nyelv vallja [Iz 45,23], 
hogy „Jézus Krisztus az Úr!” az 
Atyaisten dicsőségére.  
 
Evangélium: Lk 22,14 - 23,56 

Gondolatok az evangéliumhoz 

Azon az utolsó vacsorán, melyről 
azt mondja Jézus- „vágyva vágy-
tam arra, hogy ezt a húsvéti vacso-
rát elköltsem veletek…..” – itt az 
Úr Krisztus misézik. Ezt a misét 
előkészítette Kafarnaumban, ahogy 
azt a János evangélium hatodik fe-
jezetében olvassuk. Természetesen 
senki sem értett még akkor abból 
semmit, hiszen az a mise, mely az 
utolsó vacsorával kezdődött, a 
Getszemáni kertben folytatódott, 
amikor vérrel verítékezett halálfé-
lelmében. Ott folytatódott, ahol 
még az a három jeles tanítvány is 
aludt a misén. Folytatódott, amikor 
Júdás, akit megáldoztatott a vacso-
rán, már lecimborált az ördöggel, 
és nem az ostya titkán elmélkedett, 
hanem az ezüstpénz csöngetett neki 
a misében, miközben az Úr ezt 
mondta: „vegyétek, egyétek, ez az 
én testem”. 
Folytatódott, amikor az apostolok a 
halászok foltos ruháit lecserélik a 
királyok palástjára, és versenyez-
nek, hogy ki az első az egyenlők 
között, és ki az elsőbb még tőle is.  
Folytatódik ez a mise akkor, ami-
kor a halászok már nem szolgálni 
akarnak, hanem ítélkezni Izrael ti-
zenkét törzse fölött, és az egész vi-
lág fölött, trónon ülve. 
Folytatódik ez a mise, amikor a sá-
tán is megjelenik észrevétlenül, és 
hatalmat kér Simon fölött, aki hiába 
fogadkozik, hogy élete árán is hű-
séges marad, majd csak a kakas 
ébreszt fel a kábulatból, melyben 

Nincs megállás, elítélték, 
fejére olvasták minden vétkét, 

de legfőbb bűne ez a tett, 
hogy minden embert szeretett. 

Vasárnap is gyógyított, 
és minden rossz nőt megáldott, 

a bélpoklost megölelte, 
méltóvá vált a keresztre. 

Nincs megállás, elítélték, 
fejére olvasták minden vétkét. 

De nem könyörgött, nem is félt, 
vállalta Ő minden tettét, 

csak mi vagyunk kik reszketünk, 
úgy féltjük hitvány életünk. 

A beteget elkerüljük, 
az utca lányát megvetjük, 
csodáltatjuk önmagunkat, 
szeretetünk belénk rohad. 

Nincs megállás, elítélték, 
fejére olvasták minden vétkét. 

Uram add, hogy kövesselek, 
és engem is elítéljenek! 

 
 
A megszólító csend ünnepe van. 
Jézus teste a sírboltban, de halálá-
nak csendje mondanivalót hordoz 
számunkra: Engedjük, hogy Krisz-
tus élete szívünk, lelkünk valam-
ennyi halott részébe eljusson.  
Krisztus a sírban fekszik. Mi is 
gyakran fekszünk a sírban, önsajná-
latunk, önzésünk, büszkeségünk 
sírjában... Gyakran csupán a túlzó 
elvárások, tökéletességi kényszer-

képzet és a vereségtől, a megszégye-
nüléstől való félelem tart fogva ben-
nünket. Nézzünk szembe sírbeli 
helyzetünkkel és tartsuk a feltáma-
dásba vetett hitet félelmünk elé.  
Hallgassuk a nekünk intézett szelíd, 
csendes szavakat: Kelj fel az életre, 
hiszen nem azért születtél, hogy a 
halál bilincsei között légy mindörök-
re. Támadj fel halálodból, hiszen én 
vagyok a holtak élete. Kelj fel bát-
ran, ne félj, menjünk ki innen, hi-
szen te énbennem és én tebenned 
egy és osztatlan Egység leszünk...  
Jézus pihenése a sírban csak látszó-
lagos. Lelke él és csendesen vár 
ránk. Hisz a kereszthalállal az volt a 
célja, hogy teljesen magához vonjon 
minket a Szentháromság Egységébe. 

 

Igazságos Isten! Kegyelmes Atyánk! 
Bizonnyal nem volt más mód rá, 
hogy bennünket undok bűneink mi-
atti haragod, ítéleted elől elfedezz, 
csak szerelmes Fiad vére által. Hogy 
köszönjük meg Neked mérhetetlen 
lemondásodat s Jézus Krisztus halá-
lig való engedelmességét értünk és 
az egész világért? Tégy képessé ar-
ra, hogy hálából életünket Neked 
szenteljük. Amen. 
 

 

 

 

 



A kereszt üzenete: a szeretet erő-
sebb, mint a gyűlölet és a bosszú. A 
kereszt üzenete: a sikertelenségben 
mindig jelen van a remény - a sö-
tétségben a csillag - a viharban a 
szabadulást jelentő kikötő.  A ke-
reszt üzenete: a szeretet nem ismer 
határokat. Közvetlen környezetünk-
ben kezdődik, és nem feledkezik 
meg a legtávolabb élőkről sem. A 
kereszt üzenete: Isten mindig na-
gyobb, mint mi, emberek, nagyobb, 
mint csalódásaink - az élet mindig 
erősebb, mint a halál. 

 
 
Az Istent üldözőbe lehet venni, de 

nem lehet utolérni. 
Lehet ellene harcolni, de nem lehet 

legyőzni. 
Lehet Őt gyűlölni, de nem lehet 

végleg megölni. 
Lehet Fönségét gyalázni, de nem 

lehet szépségét csorbítani. 
Lehet hatalmát semmibe venni, mi-

atta nem fog elgyengülni. 
Lehet létezését tagadni, de emiatt 

nem fog megsemmisülni. 
Lehet sírba helyezni, de kár sírja 

elé követ hengeríteni, 
mert az Isten feltámadását nem le-

het megakadályozni. 

 

ember megtestesítői, akik saját ké-
pükre és hasonlatosságukra képze-
lik el az Istent. 
Folytatódik ez a mise azzal a kéz-
mosással, melyet a ministráns Pilá-
tus végez a mindenkori hatalom 
nevében, aki latinul recitálja: „Nem 
találom semmiben bűnösnek ezt az 
embert.” – és a helyére megy, mint 
aki átadja a szót a papnak, hogy 
következzen a mise áldozati része. 
De még jönnie kell Heródesnek is, 
akinek az a szerep jut a drámában, 
hogy háza népének asszisztenciájá-
val kigúnyolja az álruhás Krisztust. 
Aki hatalmát és gazdagságát a fö-
lötte álló császár talpnyalásával 
nyerte el és tartja fenn, attól nem is 
várható más, csak a gúny minden 
iránt, ami szent és igaz. Afféle 
szemfényvesztő komédiásnak látja 
a Názáreti Jézust, aki reméli, hogy 
szórakoztatni fogja őt valami cso-
dával, abban a reményben, hogy 
kegyelmet kaphat tőle cserében.  
Folytatódik ez a mise a bűnöző Ba-
rabás epizódjával. A hatalom vá-
lasztás elé állítja a népet. Mi jobb 
nektek: ha rablók zavarják nyugal-
matokat éjszaka, és korrupt hivatal-
nokok kotorásznak fényes nappal a 
zsebetekben, vagy messiások lází-
tanak titeket, hogy legyetek szabad 
emberek? És a nép dönt: Barabást 
engedd szabadon, a messiást pedig 
zárd börtönbe, vagy öld meg! A 
nép is háromszor dönt a rablók 
mellett, a messiás ellen. 

akaratlanul is szégyenteljes gyáva-
ság vett erőt rajta. 
Folytatódik ez a mise, amikor már 
nem tarisznya és saru nélkül járják 
a világot mesterük követeként az 
apostolok, hanem földbirtokosok 
lesznek alamizsnaosztogatás ürü-
gyén, és már csak arra emlékeznek, 
hogy az Úr Krisztus azt is mondta 
nekik, hogy „akinek erszénye van, 
vegye elő, bővítsen a tarisznyáján, 
és vegyen kardot”. 
Folytatódik ez a mise Júdás csókjá-
val, aki immár csapatvezető, mert 
ismeri a korábbi csapat rejtekhely-
ét, és saját filozófiája szerint idejé-
ben menti, ami még menthető.  
Folytatódik ez a mise Péter keser-
ves sírásával, és a háromszori taga-
dás kárpótlásaként a háromszori 
vallomással: „Uram, tudod, hogy 
szeretlek!” 
De előbb jönnek az emberségükből 
kivetkőzött katonák, akik játéknak 
tekintik a szent megalázását és 
megkínzását. 
Folytatódik ez a mise a gőgös val-
lási vezetők pöffeszkedésével, és 
fontoskodásával a nemzet és a nép 
ügyében. Amit tesznek, teljes meg-
győződéssel teszik, mert saját igaz-
ságuk van, mint a hatalmon lévők-
nek mindig. Meggyőződésük, hogy 
ők tudják, és csak ők tudják, kicso-
da az Isten, és kiféle lehet az Isten 
Fia. Ebben a tekintetben tévedhe-
tetlennek tekintik magukat, pedig 
ott áll előttük, de rabszolgaként, 
rabként, megalázottan. Ők az örök 
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Krisztus volt a Világosság, mégis 
sötétségben függött a kereszten. Ő 
volt az Élet, mégis kiontotta lelkét 
mindhalálig. Ő volt a Kőszikla, 
lába mégis elmerült a mély vizek-
ben. Ő volt Isten Fia, mégis meg-
halt mint bűnöző. Ő szent, hibát-
lan, bűnösöktől elkülönített volt, és 
bűnt nem ismert, mégis bűnné lett 
értünk, amikor elfoglalta egy bű-
nös helyét és helyette szenvedett. 
Hívta a fáradtakat, hogy menjenek 
hozzá nyugalomra, mégsem talál-
hatott nyugalmat a földön, amíg el 
nem mondta: „Elvégeztetett!” Az-
tán életét Istenre bízta. Ő erős Isten 
volt, mégis emberré lett és megfe-
szíttetett gyengeségében. Ő a lát-
hatatlan Isten képe volt, mégis úgy 
elcsúfították arcát, ahogy senkiét a 
világon. Az istenség teljessége la-
kott benne testileg, mégis szolgai 
formát vett fel, és emberekhez ha-
sonló lett. Szólt és meglett, paran-
csolt és úgy történt, mégis meg-
alázta magát és engedelmes volt 
halálig. A népek vágya volt, mégis 
megvetették és elutasították az em-
berek. Ő az élet forrása, de a ke-
reszten felkiáltott: „Szomjazom!” 
Meg tudod érteni ezeket a titkokat?  
Ő mégis meghalt értünk!!! 

 



Ezen a misén, megjelenik a kántor 
is, Simon a neve neki is, de nem 
helybeli, aki kényszerűen, de se-
gédkezik az áldozat körülményeit 
biztosítani, a siránkozó jeruzsálemi 
asszonyok kórusát vezényelve.  
Három kereszt áll a Golgotám. A 
külső szemlélő nem is lát semmi 
különbséget a három között, ahogy 
nem lát különbséget a külső szem-
lélő ma sem, egy színpadi dráma és 
a templomi szertartás között. 
Ki az a másik kettő? Nem ismerjük 
őket. Két ember, akiknek sorsa azo-
nos. Köztük a Krisztus, akinek sor-
sa az övékével azonos. Mindkettő 
oldalra fordítja fejét, és az egyik 
káromkodik, a másik pedig imád-
kozik. 
Ezen a misén, a dráma tetőpontjá-
nak közelében megjelenik egy em-
ber. Idegen, pogány, katona, és ta-
lán egyedül méltó jelen lenni, mert 
nagyon egyszerűen, de hitvallást 
tud tenni: „Ez az ember valóban 
igaz volt.” 
Meghalni látta a Krisztust ez a po-
gány katona, de a halálon ő átlátott, 
talán egyedül a jelenlévők közül. Ő 
az, akiről, és a hozzája hasonlóan 
látó emberekről azt mondja Jézus a 
materialista Tamásnak: 
„Hittél, mert láttál. Boldogok, akik 
nem látnak, mégis hisznek.”  
Csak ezzel a hittel, ezzel a különös 
természetű látással kell, hogy le-
gyenek jelen azok, a golgotai misz-
térium megjelenítésén, a szentmi-
sén évezredektől máig, és lesznek 

jelen holnap, és a világ végezetéig 
azok, akikért ez a nagymise történik, 
melynek főpapja a Krisztus, aki 
meghalt, és feltámadt, hogy aki ben-
ne hisz, el ne vesszen, hanem örökké 
éljen. 

Magyar Kurir 

 
Pilinszky János:  
Virágvasárnap  

Jézus jeruzsálemi bevonulásáról Já-
nos evangélistánál olvashatjuk a leg-
jelentősebb beszámolót. Szereplői: a 
lelkes tanítványok serege, az út po-
rába hulló pálmaágak, s az isteni te-
her alatt szelíden lépkedő 
"szamaracska". S még valami: a kö-
vek. 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 szama-
racska az egész nagy egyetemet kép-
viselné a bevonulásban. S itt érde-
mes megemlítenünk, hogy növények 
és állatok milyen szokatlan hang-
súllyal szerepelnek mindig az evan-
géliumban, főképp a példabeszédek-
ben. De nem a hasonlat, és nem is 
holmi megszemélyesítés emeli kü-
lönleges megvilágításba őket, hanem 
nyilván a Teremtő és teremtmény 
közötti viszony csodálatos komoly-
sága. 
Amikor Jézus "dicsőségesen" bevo-
nul Jeruzsálembe, erre a futó ünnep-
lésre futotta a világ erejéből. Azután 
még az emlékét is elsodorja a pilla-
nat, és belepi az út pora. Az igazi, a 

Babits Mihály 
Eucharistia  

Az Úr nem ment el, itt maradt. 
Őbelőle táplálkozunk. 

Óh különös, szent, nagy titok! 
Az Istent esszük, mint az ős 

törzsek borzongó lagzikon  
ették-itták királyaik 

húsát-vérét, hogy óriás 
halott királyok ereje 

szállna mellükbe - de a mi 
királyunk, Krisztus, nem halott! 

A mi királyunk eleven! 
A gyenge bárány nem totem. 

A Megváltó nem törzsvezér. 
Ereje több, ereje más: 

ő óriásabb óriás! 
ki két karjával általér 

minden családot s törzseket. 
Egyik karja az Igazság, 
másik karja a Szeretet... 

Mit ér nekünk a Test, a Vér, 

ha szellemében szellemünk 
nem részes és ugy vesszük Őt 
magunkhoz, mint ama vadak 

a tetemet vagy totemet? 

Áradj belénk hát, óh örök 
igazság és szent szeretet! 

Oldozd meg a bilincseket  
amikkel törzs és vér leköt, 

hogy szellem és ne hús tegyen 
magyarrá, s nőjünk ég felé, 

testvér-népek közt, mint a fák, 
kiket mennyből táplál a Nap. 

 

tulajdonképpeni "megdicsőülés" 
még hátra van. Erről az evangéli-
umnak talán legcsodálatosabban 
paradox mondatai következnek, 
közvetlenül a jeruzsálemi bevonu-
lás után.  
"Eljött az óra, hogy az Emberfia 
megdicsőíttessék. Bizony, bizony 
mondom nektek, ha csak a gabona-
szem 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!” És mégis. . . Bárm-
ennyire kitérő, csalóka fény volt is 
Jézus számára a jeruzsálemi bevo-
nulás, a mi ünneplésünk, mégis 
érez gondosságot, mellyel fogadta, 
sőt mintegy elébe ment a szegényes 
fogadtatásnak. Örök időre szóló 
okulásul szolgálhat számunkra: sa-
ját erőnkből csak ilyen szalmaláng 
lelkesedésre futhatja. S ha jól szem-
ügyre vesszük a történetet, láthat-
juk, hogy gyengéd gondoskodással 
még ezt is Jézus maga készítette elő 
- miérettünk, ahogy mondotta. A 
másik tanulság az isteni szerény-
ség. Jézus példamutatása, hogy mi-
lyen szelíd alázattal kell fogadnunk 
az emberek ünneplését. Igaz, nem 
tér ki előle, mint ahogy semmi em-
beri elől nem tér ki -, hogy annál 
teljesebb tanítást hagyjon örökül 
számunkra. A jeruzsálemi bevonu-
lás története hányszor játszódik le 
azóta is bennünk, egy-egy rövid 
felbuzdulás képében.  


