
 
 

 

 
 
 

ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET! 
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AZ IDEI HÚSVÉT KÜLÖNLEGES KEGYELMI IDŐKET HOZOTT 
 

 Ki gondolta volna 2020. január 1-én egymásnak mondott újévi jókívánságaink 
alkalmával, hogy alig két hónap múlva nagy csapás éri majd az egész emberiséget: 
egy ismeretlen vírus, amelynek nyomán ragály ritkítja meg sorainkat. Mindezt sok-
sok égi figyelmeztetés előzte meg, de mindhiába. Az első emberpárt is a gőg vitte a 
bűnbe, ahogy a bábeli toronyépítőket vagy Szodoma és Gomorra parázna lakóit, és 
a magát már istennek képzelő mai modern embert is. Az igazságos Isten türelme is 
véges. Mindent elárasztott a bűn, és sehol sincs bűnbánat, engesztelés, inkább az 
irgalmasság félremagyarázása: Isten úgy szeret minket, amint vagyunk; nem kell 
megváltoznunk, ő úgyis irgalmas. Egy hamis világ épült ki körülöttünk, amely nem 
az odafönt valókra irányítja figyelmünket, hanem a földi élvezetekre. Neked mindig, 
mindenhol jól kell érezned magad és mindig azt csinálsz, amit akarsz.  Elutasítod az 
Istent, a komolyságot, a rendet, a fegyelmet, nem ismered a kitartást, a hűséget, az 
állhatatosságot. Csak az itt és most öröme érdekel. Minden és mindenki érted, a te 
jogaidért, a te vágyaidért létezik. Isten is örüljön, hogy egyáltalán megszólítod, 
legtöbbször azzal, hogy adjon valamit. Ő, aki a tökéletességre hívott minket, ezt 
nem így látja, hanem újólag töredelmes bűnbánatra és őszinte megtérésre int idei 
áprilisi üzeneteiben is. Húsvét a föltámadás ünnepe. A föltámadt Krisztus minden 
évben arra hív, hogy föltámadjunk a bűnből, és egy minőségében teljesen új, már-
már a tökéleteset megközelítő életre mondjunk igent. Húsvét ünnepe most e nehéz 
időben reményt ad nekünk, hogy ha Krisztus előbbre kerül értékrendünkben, önös 
érdekeink elé, akkor segítségével sikerül talpra állnunk. A legóvatosabb gazdasági 
becslések is egy háborús pusztításhoz hasonlítják a járvány okozta károkat. 
Alapjaiban fog megváltozni mindennapi megszokott életünk. A lelkiélet fölértékelődik 
Minthogy a húsvét és az elkövetkező hetek, talán hónapok is a napi szentmisén való 
részvételünk nélkül fognak eltelni, magunkba kell végre nézni, és elgondolkodni a 
múltunkon, megfogadva a minket figyelmeztető Úr hamvazószerdai szavait: 
„Emlékezz, ember, hogy porból vagy és porrá leszel!” Egy vírus is eltüntethet 
bennünket a föld színéről.                                                           
 „A járvány miatt most nem vehettek részt személyesen a szentmisén 
templomaitokban, csak otthonaitokban. Ez az időszak az emberiségnek egy komoly 
fölszólítás: ha nem tértek meg, és nem bánjátok meg bűneiteket, akkor nem 
kerülitek el az én igazságos ítéletemet! Most időt kaptatok arra, hogy átgondoljátok 
az életeteket és megvizsgálhassátok a mulasztásaitokat. Aki ezt az időt is haszon-
talanul tölti és nem él a kegyelem lehetőségével, annak a nagy figyelmeztetés igen 
fájdalmas lesz! Bizony mondom nektek, hogy most kegyelmi időt kaptatok! 
 Gyermekeim! Közeleg a nagyhét. Meghaltam értetek. A ti bűneitek feszítettek 
engem keresztre. A bűnnek nagy ára volt. Ártatlanul ontottam minden csepp 
Véremet és némán viseltem a szenvedéseket. A bűnt nem kapjátok ingyen, mint a 
kegyelmet. Az adósságot von maga után, amit a sátán kíméletlenül behajt rajtatok. 
Ha hozzám menekültök a bűnbánatban, én szent Véremmel eltörlöm adósságaitokat 
Higgyétek és vegyétek komolyan szavaimat! A bűnből fakad a halál, a szenvedés, a 
betegség és azok az események, melyek megrövidítik az emberiség életét. 
Elmélkedjetek el azon, hogy lelketeknek milyen nagy ára volt. 



 

 

KARANTÉN-HUMOR 
 
 Bezártságban sokkal nehezebben telnek napjaink, mint máskor. Szomorúság 
és depresszió környékezhet meg minket. A jókedvet és a humort viszont ne hagyjuk 
elveszni. Borúra derű –tarja egy római közmondás is. A karantén-helyzetben is kell 
nevetni, néha önmagunkon is. Még a húsvéti nyuszi is mosolyra fakaszt imígyen: 

 
 
 
 

 
 
 
 
Mondom az asszonynak: Éjszakára vegyük le a maszkot. Levettük. Akkor derült 
csak ki, hogy öt napja már a szomszédasszonnyal élek. 
 A kristálygömb azt mondja, hogy kilenc hónap múlva baby-boom várható. 
Azután majd 2033-ban jönnek a „karantinik”. 
 Szerintem hülyeség ez a „Dolgozz otthon!” A családom egyáltalán nem örül 
neki. (Gábor, 31 éves boncmester) 
 Vírus idejére fogadd meg egy villanyszerelő bölcs tanácsát: „Inkább szigetelve 
legyél, mint földelve!” 

Eladó szobabiciklit keresek. Munkába járáshoz kell. 



 

 

 
FŐPLÉBÁNIÁNK HÚSVÉTI HIRDETÉSEI 

 
1./ Nagypénteken és –szombaton de. 9-től este 19 óráig lehet a szentsírt látogatni a 
bejáratnál egy időben maximum 3 főnek; ugyanígy a napi szentmiséket is, illetve a 
húsvétvasárnapi szentségimádást is. A nagyszombat esti vigília-szertartás elmarad. 
 
2./ Legnagyobb ünnepünket, a húsvétot a hagyományos ünnepélyesség nélkül, 
de a szívünkben éljük át, bízva a jó Istenben, hogy a jelenlegi vészhelyzetből is 
lesz kiút. A föltámadt Krisztus adjon nekünk ehhez erős hitet és reményt, és őrizzen 
meg minket jó egészségben. Ezért tartsuk be az operatív törzs rendeleteit!   
Húsvétvasárnap és –hétfőn vasárnapi miserend (8 és 10 h) lesz. A nagypéntek esti 
és a húsvétvasárnap de. 10 órai szertartás az interneten látható. Húsvéthétfőn de. 9 
órakor lélekben rózsafüzérrel köszöntsük a Fatimai Szűzanyát. 
 
3./ Kérjük szíves anyagi támogatásotokat templomunk fönntartására banki átutalás 
révén, mert a számlák ilyenkor is jönnek. Bankszámlaszámunk a Takarék 
Kereskedelmi Banknál: 18203349-06023060-40010011. Előre is hálás köszönet 
minden adományért. 
 
4./ Áldott, kegyelmekben gazdag szent húsvéti ünnepeket kívánunk mindenkinek! 

 
MISEINTENCIÓK 

 
Nagyszombat 9-19 h                  szentsír-látogatás                                              CS                                  
HÚSVÉTVASÁRNAP: Jézus Krisztus föltámadása; április 12. 
8 h    G             Az +Sarusi- és Tóth-nagyszülők és +rokonok    CS                                                         
9 h                                                 szentségimádás           
10 h  G             +Balogh Sándor férj és édesapa (16. évf.)                                     K                  

HÚSVÉTHÉTFŐ: április 13. 
8 h    G             +Elvíra (81. születésnap)                                                               CS 
9 h                                  A Fatimai Szűzanya egyéni imaórája 
10 h  G             Élő Horváth Tamás polgármester és élő családtagjai                     É                                              
Kedd 18 h        +János és Ágnes szülők, vmint +Erzsébet, Imre és István testvérCS                                                                         
Szerda 7 h       +Béla és Franciska                                                                         CS                               
Csütörtök 18 h+Simon Ferenc édesapa (74. évf.)                                                 CS                         
Péntek 7 h        A bűnök bocsánata és a járvány megszűnése                CS 
           15 h       +Király Jánosné Anna temetése a rákosszentmihályi templomban É 
Szombat 18 h  A Földi- és a Rusztem-család +tagjai                                             CS                                                            
HÚSVÉT 2., FEHÉR VASÁRNAPJA: az isteni irgalmasság ünnepe; április 19.  
8 h   G              +id. Maslowski Ferenc és neje                                                       CS                    
                                                                                                                                                           
10 h G              Élő Orbán Viktor miniszterelnök és kormánya                                É                                  
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