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HÚSVÉTI JELEK 

Olvasom egy ismert magyar bencés szerzetes írását: 
„Mai világunkban egyre tökéletesebbek az eszközök, de 
a célok mindinkább zavarosnak tűnnek.” (Korzenszky R, 
Új Ember, 2019.3.31.) Aztán azzal folytatja, hogy a Hová? 
és a Miért? kérdésekre tömegek válaszolnak lemondó 
kézlegyintéssel. – Én hogyan válaszolok? Válaszolnom 
kell. Bizony, a Mit? Hogyan? Miért? kérdés-hármasból ez 
utóbbi a legfontosabb; ha ebben biztos vagyok, ez kisu-
gárzik, és vonzó, ragadós. És erre a legfontosabb kér-
désre segít választ adni Jézus föltámadása: Azért érde-
mes dolgozni, fegyelmezett szeretetben élni, akár le-
mondást is vállalni, mert az életemnek örök távlata van, 
nem csak földi céljai. És jó, ha tudjuk, hogy a földi célok 
eszközök ahhoz, hogy az örök célt elérjük.  

Folytatja egy indiai mesével: „Tűz ütött ki az erdőben. A 
város, a menedék messze volt. Ijedten botorkált a vak, 
szorongva nézett körül a béna. Majd egymásra találtak. 
Nem látok! – mondja a vak. – Nem tudok menni! – 
mondja a béna. – De ha válladra vennél, mondanám, 
merre menjünk – szólt a béna. És szerencsésen célba ér-
tek – együtt. A szerzetesek közössége nem a tökéletesek 
közössége.” – Ilyen a plébánia is. Ilyen az én családom, 
közösségem is. Ilyen a munkahelyi csapatunk is. De szép 
így látni!!! Nem a tökéletesek, hanem az egymást szere-
tők közössége vagyunk. Számomra ez fölszabadító! Mer-
hetek papként is hibázni, persze mindig újrakezdve, hi-
szen a keresők közössége vagyunk, Isten-szomjas embe-
rek, isten-fiak.  

VI. Páltól való mondat vet föl bennem kérdéseket: Olyan 
közösségeket létrehozni, amely megkerülhetetlen kér-
déseket tesz föl a világnak. Amikor egy pap barátomnak 
elmondtam, ő helyeselt, és az erőteljes szóbeli evangeli-
zációra gondolt, ahogy későbbi szavaiból kiderült. Ne-
kem viszont elsősorban azt jelenti, hogy olyan közös-
séggé volna jó válnunk, amely már – és elsősorban – lét-
ével tesz föl ilyen kérdéseket. Mert Jézus föltámadását, 
vagy legalábbis a Pünkösdöt követően az apostolok kö-
zösség és az akkor élő Egyház ilyen közösség volt: bizony 
megkérdőjelezett sok mindent az akkori életmódból. 
Nem voltak tökéletesek, de együtt jellé váltak az őket kö-
rülvevő világ számára. 

Az Úr föltámadása adjon nekünk örök célt! Segítsen tu-
datosítani, hogy miért élünk: mert a szeretet és az örök 
élet ad értelmet földi életünknek. De segítsen abban is, 
hogy együtt válhassunk jellé, hisz a Föltámadott küld is 
bennünket a világba. 

(István atya) 
 

RÖVID HÍR 

• „Tájékoztatjuk a kedves testvéreket arról, hogy adó-
bevallásukban mennyire fontos rendelkezni adójuk 
kétszer 1%-áról. Még ha nullás is az adóbevallásuk, 
a Katolikus Egyház, mint kedvezményezett megjelö-
lése akkor is rendkívül értékes, mert az állam a nyi-
latkozók számának arányában ad kiegészítést az 
Egyháznak. Az is fontos szerepet ad neki, hogy a ren-
delkezések számának alakulása egyben Egyházunk 
tevékenységének egyfajta "értékmérője" a társada-
lom szemében. Az állami szervekkel való tárgyalások 
során hivatkozási alapot jelent az 1%-os felajánlások 
aránya a különböző támogatások mértékének meg-
állapításakor. Egyházunk technikai száma 0011. Egy-
ben köszönet azoknak, akik nyilatkozatukat már le-
adták.” 

 

VASÁRNAP 
04.17. 

 
 
11:00 
 
17:00 

HÚSVÉTVASÁRNAP, URUNK FELTÁ-
MADÁSA – FÜ nyolcaddal 
Patik István, felesége Ilona, fiuk Ist-
ván, élő és + családtagok 
Görögkatolikus Szentmise 

HÉTFŐ 
04.18. 

11:00 Szentmise 

KEDD 
04.19. 

8:00 Szentmise 

SZERDA 
04.20 

10:00 Diákmise 

CSÜTÖRTÖK 
04.21. 

18:00 Igeliturgia 

VASÁRNAP 
04.24. 

 
 
11:00 
17:00 
18:00 

HÚSVÉT II. VASÁRNAPJA, AZ ISTENI 
IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA 
Szentmise, búzaszentelés 
Görögkatolikus Szentmise 
Engesztelő imaóra 


