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VIRÁGVASÁRNAP: HŰSÉG A HOZSANNÁZÁSHOZ! 

Virágvasárnappal – annak szentmiséjével – megkezdődött a 
Nagyhét az egyházi évben. Szenvedésének napjai előtt Jézus 
diadalmenetben vonult be Jeruzsálembe. A húsvéti ünnepre 
összesereglett nép örömujjongással, pálmaágakat lengetve 
kísérte őt a templomba. Azt kiáltották: „Hozsanna - Üdv -, Dá-
vid fiának! Áldott, aki az Úr nevében jön...” Ezek az emberek 
Jézusban felismerték a Messiást. 

Mi is örvendező lélekkel 
veszünk részt Krisztus dia-
dalmenetében. De néhány 
nap múlva megkezdődött 
Krisztus kínszenvedése... S 
így a körmenet közben is -
és majd utána a szenve-

déstörténet, a Passió alatt - megrendülten gondolunk arra, 
hogy mi, akik sokszor örvendezve köszöntjük Jézust, hányszor 
áruljuk el őt, s visszük bűneinkkel a keresztre. 
A pálma – nálunk barka – a győzelem és a megdicsőülés titkát 
elővételezi, a Passió pedig a győzelem kulcsát, titkát: szenve-
dés és a halál elfogadását tárja elénk. 
Jézus nyilvános működésének az utolsó felvonása a jeruzsá-
lemi bevonulással kezdődik. A lelkesedés a tetőfokára hág. Az 
emberek örömmel fogadják, s köszöntik a szamárháton ér-
kező messiás-királyt. Néhány nap múlva azonban ellenkező-
jére fordul a hangulat. A Messiást köszöntő ének – a hozsan-
názás – durva kiabálássá változik, s a királynak kijáró tisztelet 
helyébe a gyilkos szándék lép nagypénteken. „Keresztre vele! 
Feszítsd meg!” A ruháikat az útra terítő emberek tétlenül né-
zik, amint a ruháitól megfosztott Jézus az út porába roskad a 
kereszt terhe alatt. 
Akik korábban mellette álltak, mostanra elmenekültek vagy 
szembefordultak vele. S hirtelen észrevesszük, hogy nem a 
nézőtéren ülünk, hanem magunk is szereplők vagyunk, nem 
egy színházi előadást szemlélünk, hanem valóság mindaz, ami 
körülöttünk történik. A világ forgatagában élünk; bármerre 
nézünk, mindenütt találunk valami olyat, ami ellentétben áll 
Krisztussal, az Ő mentalitásával. Az egész világot áthatja a 
konzumizmus, a hedonizmus, a materializmus, az elvilágiaso-
dás szelleme. 
El merek-e indulni az önfeláldozás útján? – Mondjuk ki: Igen, 
én is elindulok az úton. Jézus útja az én utam is. S ez az út a 
Golgotára vezet, ahol Jézus meghal értem, s vele együtt én is 
meghalok. A feltámadáshoz nem vezet más út. Az egyetlen 
biztató jel az számomra, hogy az út felfelé vezet. 
Hogyan védekezzünk a csábítások ellen, melyek könnyen 
tőrbe csalhatnak, elbátortalaníthatnak bennünket? Azért, 
hogy hűségesen az úton maradjunk, Jézus a legbiztosabb esz-

közt ajánlja nekünk: az imát. Hiszen ismeri az emberi termé-
szetet és tudja: „a test gyengesége” miatt megvan a veszélye 
annak, hogy az ember enged a kísértésnek. 
Gandhi meglátása, hogy „a léleknek nagyobb szüksége van 
az imára, mint a testnek a táplálékra, mert a test képes böj-
tölni, a lélek viszont nem.” Ezért ostromolhatnak bennünket 
nap mint nap a kísértések. 
Jézus kezünkbe adja az Ő követésére a hűség titkát: „Imád-
kozzatok, hogy kísértésbe ne essetek!” Tudja azonban, hogy 
egy ilyen világban egyedül nehezen lennénk képesek helyt-
állni, ezért Ő maga siet segítségünkre. 
Arra buzdít, hogy együtt, az Ő nevében, az Ő szeretetében 
egyesülve imádkozzunk, mert akkor Ő él majd közöttünk, hi-
szen megígérte: „Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az 
én nevemben, ott vagyok közöttük.” (Mt 18,20) És ez a je-
lenlét lesz legnagyobb erőforrásunk az élet próbatételei ide-
jén: „Nagy erő fakad abból, ha egyek vagyunk…, ugyanis ha 
egységben vagyunk együtt, növekszik a szeretet; ha pedig 
növekszik a szeretet, szükségképpen erősebb lesz közöt-
tünk Isten valósága.” (Aranyszájú Szt. János)  
Ezzel az imádságos lelkülettel vegyünk részt a Nagyhét és a 
Szent Három nap szertartásain, hogy a Megváltó Királyunk 
melletti újra-döntésünket a mindennapok hűsége kísérje. 
Imádkozzunk egymásért is: József atya 
„Imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek!” 
 

RÖVID HÍR 

• Húsvéti nagytakarítás lesz a templomban 11-én hét-
főn 8-8:30-tól. Szeretettel várjuk a segítőket! 

 

VASÁRNAP 
04.10. 

 
11:00 
 
17:00 
18:00 

VIRÁGVASÁRNAP 
Bálint Mihály, felesége Jolán és déd-
unokájuk, élő és + családtagok 
Görögkatolikus Szentmise 
Engesztelő imaóra 

KEDD 
04.12. 

 

8:00 

NAGYKEDD 

Szentmise 

CSÜTÖRTÖK 
04.14. 

 

18:30 

NAGYCSÜTÖRTÖK 

Szentmise 

PÉNTEK 
04.15. 

 

9:00 

18:30 

NAGYPÉNTEK 

Keresztút 

Nagypénteki szertartás 

SZOMBAT 
04.16. 

 

21:00 

NAGYSZOMBAT 

Szentmise 

VASÁRNAP 
04.17. 

 
 
11:00 
 
17:00 

HÚSVÉTVASÁRNAP, URUNK 
FELTÁMADÁSA – FÜ nyolcaddal 
Patik István, felesége Ilona, fiuk István, 
élő és + családtagok 
Görögkatolikus Szentmise 


