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PIETRO PERUGINO: A FÖLTÁMADÁS (1499)

MÁRFI GYULA veszprémi érsek HÚSVÉTI ÜZENETE
A bűn látszólag az ember legreménytelenebb ügye. Ki ne élte volna át Babits
sorainak igazságát: „Mivel e földön jónak lenni oly nehéz,/ erényeid elhagynak, mint
az ifjúság,/ de bűneid utánad jönnek, mint hű kutyák/ sa ha netán elfáradva az úton
leülsz,/ mind köribéd telepszik és arcodba néz/ nyugodtan, mintha mondanák: Nem
menekülsz!” Erről énekelt egykor a Bergendy-együttes is: „Elfelejteni perceket,/ mit
eltörölni már nem lehet,/ úgy szeretném, úgy szeretném…/ újrakezdeni az életet,/
tudom, tudom, hogy nem lehet./…úgy szeretném, úgy szeretném…”
Nos a húsvét ünnepe azt jelenti, hogy van menekvés bűneinktől, és hogy újra
lehet kezdeni egy elrontott életet is. Az a Jézus, aki a keresztfán föláldozza a jobb
latrot, aki még ellenségeinek is bocsánatot kér, mondhatnánk az utolsó szó jogán,
aki első húsvéti ajándékként a bűnbocsátó hatalmat adja tanítványainak, reményt
gyújt mindannyiunk szívében: van bocsánat! Lehetséges, hogy az Olajfák hegyén
Jézust magára hagyó tanítványok később a Mester vértanúivá legyenek; hogy a
hitetlen Tamás visszanyerje hitét; hogy a Jézust megtagadó Péter mondja az első
prédikációt több, mint 3000 ember előtt; hogy bűnös asszonyból legyen a
föltámadás legelső tanúja. Szent Ágostonok, Loyolai Szent Ignácok, Assisi Szent
Ferencek és még oly sokak hirdetik, hogy lehetséges a megtérés, a megtisztulás.
Húsvét reményt ad a szenvedő embernek is. Látszólag a bűn mellett a
szenvedés az ember legreménytelenebb ügye. Buddha azt tanította, hogy minden
létező, még a jó is, a szenvedés forrása, mert az elvesztésétől való félelem
gyötrelmet szül. Buddha az életszomj kioltásában, valami szent közömbösségben
látja –legalábbis a lelki- szenvedéstől való szabadulását, míg a hindu fakírok a test
megedzésében, érzékenységének leküzdésében látják a megoldást. Korunk modern
hedonista világa ezzel szemben a fájdalomcsillapítóktól és az élvezeti cikkektől (az
alkoholtól a drogokig), illetve az élet megengedett és tiltott élvezeteinek
habzsolásától várja a szenvedéstől való szabadulást.
A fönti megoldások a keresztények számára elfogadhatatlanok, mert egyrészt
érzéketlenné tesznek az örömre is, másrészt csak ideig-óráig védenek meg a testilelki fájdalmaktól, és utána még kiszolgáltatottabbakká válunk a szenvedéssel
szemben. A szenvedés problémájának megoldását Jézus húsvéti misztériumában
találjuk meg: ha vele együtt vállaljuk a szenvedést és a halált, vele együtt eljutunk a
föltámadás dicsőségére is már itt a földön. Olyanok leszünk, mint egy Michelangeloszobor, amely sok-sok vésés nyomán milliók örömére műremekké vált; vagy ahhoz
a gyümölcsfához hasonlíthatjuk magunkat, amelyet beoltanak és e fájdalmas
beavatkozásnak köszönhetően hoz ízletes gyümölcsöt. (L. Babits Mihály:
Psychoanalisis christiana, illetve Tóth Árpád: Isten oltókése c. versét.)
A szenvedés ezenfölül arra is jó, hogy vezekelhetünk saját bűneinkért és
engesztelhetünk szeretteink és mások vétkeiért. Hasonlóvá válhatunk ahhoz a
Krisztushoz, aki Izaiás próféta szerint (53,5) a mi bűneinkért szenvedte sebeit.
Dzsida Jenő 17 évesen a szenvedő Krisztussal való mély egyesülés érzésével
írta Golgotán c. versében: „Szépen szerettem ezt a világot,/ ezért teszek most ilyen
nagyot:/ mindent adva és semmit se kérve,/ fájdalmas szépen meghalok érte,/ de
harmadnapra föltámadok.”

Végül a húsvét reményt kínál a küszködőknek is. Minden alkotásunk ki van
téve a pusztulásnak. Kincseink megrozsdásodnak vagy ellopják őket. „Bíbor leplek
ronggyá válnak,/Dicsőségek füstbe szállnak” –olvashatjuk Gárdonyi Géza Írás a
Bibliába című versében. Fönnáll európai kultúránk akár egy emberöltő alatti
megsemmisülésének veszélye is. Egy esetleges kozmikus katasztrófa ellen sem
vagyunk bebiztosítva. Nem tudjuk megtervezni egyházunk jövőjét sem. Ahogy az
egykor virágzó közel-keleti és észak-afrikai keresztény civilizáció megsemmisült,
ugyanúgy megsemmisülhet az európai kereszténység is.
Mindezek mellett reménykednünk kell, hogy értelmet nyernek azon jószándékú
erőfeszítéseink is, amelyek itt a földön látszólag eredménytelenek voltak. Ott, ahogy
Ady mondja: „minden drága fizetség megtérül” (A szép Húsvét). A keresztény ember
sosem csügged el, mert hisz abban a Krisztusban, aki a teljes magára maradottság
előtt is arról beszél, hogy fölmagasztalva a kereszten „mindeneket magához vonz”
(Jn 12,32), és a teljes kudarcnak tűnő halála előtt azt mondta: „Beteljesedett!”
HÚSVÉT ÜNNEPLÉSE
Az első században nem biztos, hogy ünnepelték a húsvétot. Pascha néven a
nagypénteket értették. 100 körül viszont már különbséget tesznek az Úr halálának
és föltámadásának ünnepe között, és nagypénteken kívül ünneplik a húsvétot is.
A húsvét ünneplése azonban különböző időkre esett: néha együtt a zsidók
húsvétjával, néha máskor, amely nagy vitát generált a nyugati és a keleti egyházak
között. Végre a Níceai Zsinat 325-ben eldöntötte a kérdést: meghatározta, hogy a
tavaszi napéj-egyenlőséget (március 21.) követő holdtölte utáni első vasárnap
legyen húsvét ünnepe. Ezért mozog márc. 22. és április 25. között az év legnagyobb
ünnepének időpontja, és függve tőle az előtte és utána lévő ünnepek ideje is.
Mi, magyarok az Úr föltámadásának ünnepét azért nevezzük húsvétnak, mert
a hosszú böjt után ekkor vettek magukhoz először húst. Bizonyára szebb lett volna
Krisztus föltámadásáról elnevezni a kereszténység legnagyobb ünnepét.
Az isteni Üdvözítő halál fölött aratott győzelmét az egyház mérhetetlen
örömmel üli meg, s vele az ember föltámadását is ünnepli a lelki halálból a
keresztség által. Mód fölött örül az újonnan megkereszteltek miatt is, akikről
megemlékezik a liturgia is. A milánói ambrozián liturgiában húsvét oktáváján napi
két misét mondtak: egyiket a föltámadásra, másikat az újan megkereszteltekre
vonatkozóan. A római liturgia viszont ezt a két motívumot együtt ünnepli. Egész hét
folyamán fehér ruhába öltözötten vettek részt a misén az új keresztények. Az öröm
kifejezése a napi evangéliumot megelőző allelujás versben ez: Ezt a napot az
Úristen adta, örüljünk és vigadjunk rajta!
Minthogy húsvét az anyaszentegyház legnagyobb ünnepe, nem elégszik meg
azzal, hogy oktávával, nyolcaddal tartsa meg csupán, hanem folytatja még tovább,
összesen 50 napon át az ünneplést, egészen pünkösdig, amikor ősi szokást követve
újólag kiszolgáltatja a keresztséget és a többi bevezető (iniciációs) szentséget, majd
Szentháromság vasárnapjával, amely pünkösd nyolcadának is zárónapja, befejezi a
húsvéti időt. Ebben az időben az alleluja (dicsérjétek Jahvét) gyakrabban hangzik
föl, mint máskor. A miseruha fehér vagy arany, nincs böjt, csak pünkösd vigíliáján.

A húsvétvasárnap utáni 40. napon van áldozócsütörtök, az Úr mennybemenetelének ünnepe. Előtte voltak a keresztjáró napok, amikor a plébániatemplomokból a mindenszentek litániáját énekelve átmentek egy másik templomba
vagy kápolnába, vagy ezek híján egy-egy útszéli kereszthez könyörögni a jó termés
érdekében. Áldozócsütörtököt Caesareai Euszébiosz (Özséb) említi először, 325ben, de már a III. században kialakult, nem apostoli eredetű. Magyar elnevezése
abból ered, hogy régente ekkor volt a húsvéti szentáldozás utolsó, és a gyermekek
első szentáldozásának napja. A régen hozzá kapcsolódó nyolcad és a Szentlélekváró kilenced egybeesik.
ÍNYENCEKNEK: HÚSVÉTI SÜLT BÁRÁNYCOMB FŰSZERES BURGONYÁVAL
Hozzávalók (6 főre): 800 kg kicsontozott báránycomb, fél fej zellergumó, 2 db
sárgarépa, 3 fej vöröshagyma, 500 ml vörösbor, 1 tasak szemes fekete bors, 1 ek
kakukkfű, 3 babérlevél, só, őrölt fehér bors, 5 ek olívaolaj; a körethez: 1 kg kisebb
szemű krumpli vagy újburgonya, 100 g puha vaj, 2 marék frissen fölaprított
zöldfűszer (kakukkfű, rozmaring és petrezselyem), tengeri só.
Elkészítése (kb. 130 perc+pácolás): 1. A megmosott és szárazra törölt, zsírtól
és hártyától megtisztított bárányhúst göngyöljük henger alakúra, kössük át konyhai
zsineggel, és tegyük tálba. Adjuk hozzá a meghámozott, földarabolt zellert, sárgarépát és a megtisztított, félbe vágott hagymát. Öntsük rá a vörösbort, ízesítsük
szemes borssal, kakukkfűvel és babérlevéllel, éjszakára pedig tegyük be a hűtőbe
pácolódni. 2. Másnap töröljük szárazra a húst, és dörzsöljük be sóval, borssal.
Serpenyőben hevítsük föl az olívaolajat, körben süssünk kérget a combra, majd
emeljük át a tepsibe. Öntsük rá a pácot, födjük le a födővel, ill. alufóliával, és toljuk
be a 180 fokos sütőbe kb. 90 percre. Közben néhányszor locsoljuk meg az alatta
összegyűlt vörösboros pecsenyelével, az utolsó 10 percre pedig vegyük le róla a
födőt vagy az alufóliát. 3. A körethez főzzük meg héjastul a krumplit sós vízben,
majd szűrjük le, és villával kicsit nyomjuk szét. Sütőtálcára téve toljuk a bárányhús
mellé, és süssük mindkettőt arany barnára. Keverjük ki a puha vajat a zöldfűszerekkel, tengeri sóval, és forgassuk bele a sült krumplit. 4. Az elkészült bárányt
emeljük át egy tálra. A visszamaradt boros lét szűrjük át és forraljuk 3 percig egy kis
serpenyőben. Ízlés szerint sózzuk és borsozzuk meg. Szeleteljük föl a combot, és
tálaljuk a boros szósszal meglocsolt fűszeres burgonyával.
TÖLTÖTT TOJÁS: Hozzávalók 8 főre: 8 db tojás, 100 g vaj, 100 g natúr krémsajt, 1
ek finomra reszelt torma, 50 g reszelt (pl. gouda) sajt, 1 tk dijoni mustár, só, bors,
édes-nemes paprika, snidling. Elkészítés (25 perc): 1. A fazékba helyezett tojásokra
öntsünk vizet, hogy ellepje őket, és forraljuk föl. Főzzük kis lángon 8 percig, majd
szűrjük le, és engedjünk rájuk hideg folyó vizet. Lehűlés után hámozzuk meg, majd
hosszában vágjuk félbe őket. Sárgájukat tegyük külön egy kisebb tálba. 2. Adjuk
hozzá a puha vajat és a krémsajtot, a tormát, sajtot és mustárt. Sózzuk, borsozzuk,
és keverjük krémesre. Kanalazzuk csillagcsöves habzsákba, és nyomjuk a
fehérjékbe. 3. Hintsük meg a tojásokat fűszerpaprikával és a fölaprított snidlinggel.
Vegyes salátát kínálhatunk mellé. Jó étvágyat!

HÚSVÉTI HÍRESZTELŐ
ÁPRILISI PROGRAM-ELŐZETES
13-án, szerdán reggel ½ 8-kor: fatimai áhítat és rózsafüzér.
15-én vasárnap 18 órakor: Jótékonysági kóruskoncertet ad az országos
mentőszolgálat javára a Missio Cantorum, a Contrapunto Kamarakórus, a Rotunda
Énekegyüttes, a Harmónia és a Tavasz női kar, illetve Balogh Lázár orgonaművész.
21-én, szombat este 17 órakor: gyermekek gyóntatása.
22-én, Jópásztor vasárnapján: verbita kispapok prédikálnak.
28-án, szombat este 19 és 20 óra között szentségimádás.
29-én, vasárnap lesz az utolsó 9-es diákmise. Május 1-től már nyári miserend!
FŐPLÉBÁNIÁNK HÚSVÉTI HIRDETÉSEI
1./ Húsvétvasárnap de. a 10 órai ünnepélyes koncertnagymisén a Krisztus Királyénekkar előadásában elhangzik: Haydn: Missa brevis. Ma de. ételszentelés is van
2./ Húsvéthétfő és húsvét egész oktávája tanácsolt ünnep. Sokan jöjjetek
mindennap! Húsvéthétfőn a szentáldozatot reggel 8 és de. 10 órakor mutatjuk be.
Utóbbin a szkóla énekel, és megáldjuk a fölújított orgonát. De. 9-kor húsvéti litánia.
3./ Húsvétpéntek reggel ¾ 7-kor gyóntatás és az irgalmasság rózsafüzére, majd
kb. ½ 8-kor a Jézus Szíve-litánia lesz az engesztelés formája.
4./ Fehérszombat este 19 órától egyórás csöndes szentségimádásra hívjuk
mindazokat, akiknek nem közömbös hazánk és Európa sorsa.
5./ Fehérvasárnap de. a 10 órai ünnepélyes korális nagymisén a Harmóni női kar
műsorán elhangzik Delibes: Missa brevis és húsvéti motetták.
6./ Húsvét után már bent a templomban tartjuk a szertartásokat április 30-ig még a
téli miserend szerint. (Az utolsó 9-es diákmise 29-én lesz!)
7./ Két buszos, félpanziós zarándokutat hirdetünk erre az évre: 1./ Medjugorjéba
június 6-től 9-ig (54.000.- Ft); és 2./ Görögországba szeptember 24-től október 3-ig
(185.000.-Ft). Szórólapok és érdeklődés a plébánosnál.
8./ Kérjük a plébánia területén elő katolikusokat az egyházadó befizetésére. Ez a
havi bruttó jövedelem 1%-a egy évre 12-szer véve. Az SzJA-ból kérjük megajánlani
a 2-szer 1%-ot a Magyar Katolikus Egyháznak és a Rákoscsabai Élő Kövek Alapítványnak. Szórólapok az ingyenes újságok asztalán vannak. Mai bőkezű adományaitokkal templomunk fönntartását segítsétek, mert más bevételünk nincs.
(Offera!)

MISEINTENCIÓK
Szombat 20 h
Húsvéti vigília. Pro populo; 22 h föltámadási körmenet K
HÚSVÉTVASÁRNAP: Jézus Krisztus föltámadása; április 1.
8 h KG
+Fürtha Györgyné Erzsébet OB. (szerdán temetjük)
É
9 h ZS
+István és Ilona szülők (2. évf.)
É
10 h G
+Balogh Sándor férj és édesapa (14. évf.)
K
HÚSVÉTHÉTFŐ: április 2.
8h G
+Gyetvai Jánosné Ilona OB. (nagycsütörtökön temettük)
É
9h G
Húsvéti litánia, majd keresztelő
É
10 h G A Sehr-család élő és +tagjai:+János és Anna nszülők, Erika unokanővér K
Húsvétkedd 18 h
É
Húsvétszerda 7 h +Béla és Franciska CS; 12 h +Fürtha Györgyné tem. Szt. Pál É
Húsvétcsütörtök 18 h +Györgyi Klára keresztlány
(utána Harmónia-próba) É
Húsvétpéntek 7 h
É
Húsvétszombat 18 h Magyarországért és a választásokért
É
FEHÉRVASÁRNAP: az isteni irgalmasság ünnepe; április 8.
8h G
+József és Erzsébet házaspár
É
9 h Zs
É
10 h G
+Maróti József férj és édesapa (születésnap)
K
11 h G
Balogh Gréta és Tóth Benett keresztelője
CS
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