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DOMINICA PASSIONIS: A SZENVEDÉS VASÁRNAPJA 
 

 Nagypénteket ősidőktől fogva Dominica Passionisnak, vagyis az Úr Jézus 
kínszenvedésének nevezték. Később már két hetet szenteltek az Úr kálváriájának 
megünneplésére tempus passionisnak, a szenvedés idejének nevezve azt, kezdve 
ma -magyar népi elnevezésével- feketevasárnapon. Ez idő tájt ölti magára az egyház 
a legmélyebb gyászt, elhagyva a liturgiából mindent, ami még némi örömöt jelentene. 
Már feketevasárnap előtti szombat estére violaszínű, deltoid forma leplekbe vonatnak 
a templomi keresztek, esetleg még a szobrok és képek is (kivéve a keresztútéit). Majd 
a nagypéntek esti csonkamisén a hódolatra leleplezzük a feszületeket; a képeket és 
szobrokat pedig a nagyszombat esti húsvéti vigília előtt. Ezt a szokást már Durandus 
is megemlíti a XIII. században. Ezzel utalnak e vasárnap régi evangéliumára: „Iesus 
abscondit se et exiit de templo”, azaz Jézus elrejtette magát és kiment a templomból. 
Régente viszont sokhelyen már a nagyböjt első vasárnapján megtették ezt. Ahol a 
főoltárkép eltakarására van egész nagyméretű keresztet ábrázoló vászonkép, ma is 
nagyböjt első vasárnapján födik be azzal, a szárnyasoltárokat pedig bezárják. A 
szentek szobrait és képeit pedig azért vonják leplekbe, mert nem volna illő, hogy a 
szolgák ünnepélyesen jelenjenek meg, amikor az ő Uruknak nincs színe és ékessége. 
 

A SÁTÁN NYOLC BOLDOGSÁGA 
1./ Boldogok, azon keresztények, akik mindig túl elfoglaltak a templomban tölteni 
heti egy órát. Ők az én legjobb munkatársaim! 
2./ …akik mindenért köszönetet várnak. Ők hasznomra válnak! 
3./ …akik érzékenyek, mert majd elmaradoznak a miséről. Ők az én misszionáriusaim 
4./ …akik nagyon vallásosak, de mindenkinek az agyára mennek. Ők az enyéim! 
5./ …akik direkt bajt okoznak. Ők az én gyermekeim! 
6./ …akiknek nincs idejük imádkozni. Ők az én könnyen elejthető zsákmányaim! 
7./ …akik folyton panaszkodnak. Én mindig meghallgatom őket! 
8./ …akik ezt olvasva azt gondolják, hogy mindezek másokra vonatkoznak, nem rájuk! 

 
A HÍVEKNEK KÖTELESSÉGÜK KIÁLLNI AZ EGYHÁZ TANÍTÁSA MELLETT 

Farkas Péter szociológus, teológus cikke  
Napjainkban sokan úgy gondolják, hogy a politika erkölcstelen tevékenység, s 

aki erkölcsös akar maradni, az távol tartja magát a politikától. Ennek egyik oka lehet, 
hogy a politikát helytelenül úgy értelmezik, hogy az csak a hatalom megszerzésére 
és megtartására irányuló harc. 

A rendszerváltás előtt a keresztény hívőket üldözték, a vallást visszaszorították 
a családba és a templomba. Ezért nem kis részük tartózkodott a közélettől. Sokan 
úgy gondolják, hogy az egyház kizárólag a lélek belső dolgaival foglalkozzon. Az 
egyház tanítása szerint azonban a politika „okos fáradozás a közjó érdekében” (II. 
János Pál pápa: Laborem exercens /a munkát végezve/ kezdetű enciklikája). Így az 
egyház arra biztatja híveit, hogy vegyenek részt a társadalom politikai életében. 

A politikának be kell mutatnia a társadalom által kitűzött célok értékét. Ilyenek a 
nemzeti kultúra gazdagodása, a nagycsaládosok gondjainak csökkentése vagy a 
környezet védelme. A jó politika értékes eszméket állít a társadalom elé, és az 
emberek javát szolgáló intézmények támogatásával segíti ezek megvalósulását. A 



 

 

politikai közösség és az egyház a maguk területén függetlenek egymástól, mindkét 
közösség lényegéből eredően autonómiát élvez, egyaránt az embereket szolgálják. 
Az egyház nem lehet apolitikus, nem lehet közömbös a társadalmi viszonyok iránt. 

Az egyház küldetése nem egy „elvont” emberképhez szól, hanem a konkrét 
emberekhez, akiknek mindegyike meghatározott társadalmi és gazdasági viszonyok 
között él. „Az evangelizálás szabadságot hirdet és olyan társadalmi szerkezetet óhajt, 
amelyben elismerik az ember szabadságjogait” (VI. Pál pápa: Evangelii nuntiandi 39).  

A különböző politikai pártok sokszor az egyház szemére vetik, hogy nem 
azonos módon bánik velük. Ez alapvető tévedés. Az egyház kétezer éve szilárdan áll, 
s a különböző pártok vannak tőle különböző távolságban. Egyesek jobban törekednek 
megvalósítani az egyház társadalmi tanítását, mások elvetik azt. Mikor az egyház 
közéleti szerepvállalásáról beszélünk, fontos kijelentenünk, hogy a katolikus papság 
maga nem politizál, de a híveknek kötelességük kiállni az egyház tanítása mellett. 
A hívek pedig nem húzódhatnak félre. Egy demokrata részt vesz a szabad 
választásokon, de csak olyan pártra szavazhat, amely nem képvisel ellentétes 
politikát az egyház tanításával és intézményével szemben!  

Olyan politikai erő, amely vissza akarja szorítani az egyházat, amely 
támogatni kívánja az egyneműek házasságát s az ilyen párok örökbefogadását; 
az abortuszt a nők „testéhez való jogaként” definiálja; a gender-szemlélet 
talaján áll, az hívő keresztény által NEM támogatható! Ezért minden hívő jól 
gondolja át a döntését az egyház tanítása szerint. Külön is hangsúlyozzuk, hogy a 
felnőtt egynemű kapcsolatokat nem diszkrimináljuk, de két azonos nemű ember 
kapcsolata ne lehessen házasság, mert az megszentelt fogalom és intézmény. 
Gyermeket pedig azért ne fogadjanak örökbe, mert annak az egészséges fejlődéshez 
való joga erősebb, mint az egynemű párok gyermekre való igénye. 

Bár minden parlamenti választás fontos, az idei mégis sorsdöntő. El tud-e 
számolni lelkiismeretével az, aki távol marad vagy az egyház tanítása ellen dönt? S 
legalább ilyen fontos a gyermekvédelmi népszavazáson való részvétel is, hiszen 
gyermekeink jövője és a szülők nevelési jogai a tét! Éljen tehát mindenki a választó-
jogával, s április 3-án döntsön lelkiismeretesen és bölcsen! (Magyar Nemzet, III. 17.) 

 
PRO MEMORIA: EMLÉKEZTETŐÜL 

XII. Pius pápa: Azon hívő keresztények, akik a kommunisták (és a mai szélső 
liberálisok) materialista vagy keresztényellenes tanítását vallják, védik és 
propagálják, a katolikus hit aposztatái (elhagyói), ezért az Apostoli Szentszék 
kiközösítése alá esnek és nem járulhatnak szentségekhez. Katolikusoknak tilos olyan 
pártokra vagy jelöltekre szavazni, akik, ha nem is hangoztatnak a katolikus tanítással 
ellenkező elveket, mégis társulnak a kommunistákkal és támogatják őket. 

Mindszenty J.: Katolikus ember nem szavazhat az egyházellenes baloldalra! 
XVI. Benedek pápa: Katolikusként csak azt a politikust támogathatjuk, aki a 

politikai palettán közelebb áll az egyház tanításához! 
 

AMI GONOSZ, AZ GONOSZ 
Először figyelmen kívül hagyjuk, ami gonosz. Aztán megengedjük, ami gonosz. 

Ezután legalizáljuk, majd népszerűsítjük és megünnepeljük, ami gonosz. Végül pedig 
üldözzük azokat, akik még mindig fölismerik és gonosznak hívják azt, ami gonosz.                                                           



 

 

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 
(Nagyböjt 5. (fekete) vasárnapja) 

 
1./ Ma, feketevasárnap de. 9-kor litániát imádkozva kérjük a Szentlélek világosságát 
népünkre, majd csöndes szentségimádást tartunk. Mai perselyadományainkból a 
Szentföld üldözött keresztényeit segítjük. Jövő vasárnap lesz az áprilisi nagygyűjtés. 
 
2./ Ma minden katolikus hívő érezze lelkiismereti kötelességének szavazati jogával 
élni az országgyűlési választáson és a népszavazáson. Tegyünk hitvallást Jézus és 
az evangéliumi értékek mellett!  
 
3./ Kedd, csütörtök és szombat este 18 órakor Szikszay László Leopold ferences 
szerzetes tart nagyböjti lelkigyakorlatot. Előtte ½ 6-tól gyóntat. Az idős és beteg 
hívek gyóntatására vonatkozó igényeiteket a plébánossal egyeztessétek. 
 
4./ A Hétfájdalmú Szűzanyával járjuk a péntek este 18 órakor kezdődő keresztutat. 
 
5./ Szombaton de. 9 órától kérjük Híveink segítségét koratavaszi kerti munkákhoz. 
 
6./ Egy hét múlva virágvasárnap. De. a 10 órai korális nagymise kezdetén tarjuk 
a barkaszentelést, jó időben az udvaron, majd körmenetben vonulunk a templomba, 
ahol kórusunk elénekli a Lukács-passiót. Ugyanaznap este 18 órakor -több kórus 
föllépésével- jótékonysági koncert lesz a mentőszolgálat javára.               

 
MISEINTENCIÓK 

 
Szombat 18 h +Szabó Zoltán férj és édesapa (15. évf.) és élő gyermekei; novéna É             

NAGYBÖJT 5. (FEKETE) VASÁRNAPJA: április 3. 
8 h      G           +János és Erzsébet szülők, vmint +fiuk, József É 
9 h      H            Szentlélek-litánia É;                     csöndes szentségimádás     CS                               
10 h    G Pro populo; +Szűcsné Turbucz Erzsébet, +Szűcs István és Margit szülők É 

Kedd 18 h SZL +Béla és Franciska szülők és +testvérek                      triduum 1. É 
Szerda 7 h        +István és Mária szülők, vmint +családtagjaik CS 
Csütörtök 17 h +Kondor János OB., mise és urnabeszentelés É 
18 h SZL +Harmat János és Katalin szülők, vmint a Harmat-család élő tagjai tr. 2. É 
Péntek 7 h        +Antal és Ilona, vmint +Mihály és Tamás sógor                               É 
           18 h                                    Keresztúti áhítat                                                 É 
Szombat 18 h SZL Élő Gábor hálaadása gyógyulásáért                        triduum 3. É                  

VIRÁGVASÁRNAP: április 10.  
8 h     G             +Keresztúri Mária É 
10 h   G             +Maróti József férj és édesapa (születésnap) K 
18 h   Több kórus jótékonysági koncertje a kerületi mentőszolgálat javára   É-Z 
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