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Itt a húsvéti 

idő, itt van 

Mária hónapja 

és két szentté 

avatás! 

 

 Plébánia száma:  

28/610-282 

Honlapunk: 

http://www.pecel.vaciegyha

zmegye.hu/ 

Címünk: 

plebania.hirlevel@gmail.com 
Szerkesztők! 

Írta: dr. Lukács Ferenc 

 

Hogy  rohan az idő! Némi túlzással  szinte most volt újév, és 

íme már az év negyedik hónapjának vége felé járunk. Közele-

dik a május, amelyet sokan  az év legszebb hónapjának – de 

mindenképpen a tavasz  legszebb hónapjának – tartanak. Ta-

lán nem is érdemtelenül.  Hiszen ilyenkorra  már zöldbe borul 

a természet, virágjukban pompáznak a fák és bokrok, és a 

magvető is látja  munkájának eredményét. A gazda  bizakod-

va nézhet végig a zöldellő vetésen, és reménykedhet az új ke-

nyér ígéretében. 

Május azonban nem csupán a tavasz hónapja, hanem a  

Szűzanya hónapja is. A litániás köszöntések ideje is. Az égi 

édesanyánkhoz való fohászok  hónapja is. Etekintetben a pé-

celi egyházközség elmondhatja magáról, hogy egy különösen  

szép és értékes hagyomány  birtokosa; olyan hagyományé, 

amilyennel - vagy amelyhez akárcsak hasonlóval is – az egész 

országban csak nagyon kevés egyházközség  dicsekedhet: ez  

a hagyomány nem más, mint a  Mária-szerenád. 

A Hírlevél hasábjain már számos cikk megjelent  ennek 

eredetéről,  tartalmáról, a hozzá fűződő  emlékekről, amelyek 

sokaknak akár a közös életét is elindították.  Jeleztük már azt 

is, hogy a Mária-rádió is hírt adott erről az értékről. Leírtuk a 

szertartás/köszöntés tartalmát, szerkezetét, a közreműködő-
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ket.  Mindez azonban  - önmagában véve – puszta szó, holt betű marad/ maradna, ha nem töltjük 

meg élettel és tartalommal. 

Mi ez az „élet”, mi ez a „tartalom”?  Mindenekelőtt az imádság, amely égi édesanyánkhoz 

szól, és az imádságos jelenlét részint a májusi litániákon, elsőként pedig a Mária-szerenádon. 

Jöjjünk el sokan, és még többen. Imádkozzunk és énekeljünk Május Királynőjéhez, a feltámadt 

Krisztus  édesanyjához. Hódoljunk a dicsőséges Szűznek, örüljünk együtt az örvendező Szűzzel,  

osztozzunk  a Fájdalmas Anya  gyászában. Kevés olyan alkalom van az egész évben – vagy talán 

nincs is -, ahol ennyire  Mária álljon a középpontban. Hiszen az egész év folyamán úgy emléke-

zünk meg  Szűz Máriáról, és  olyanként tiszteljük Őt, mint aki  „közvetítő”  az Isten és az embe-

rek között. A Mária-szerenád azonban kitűnő alkalom arra, hogy  a sok ima és ének mind-mind 

hozzá szóljon. Ahhoz, aki sokszor megmutatta már, hogy mindig bizalommal lehet hozzá for-

dulni, mert a hozzá szóló ima meghallgatásra talál. 

Aki részt vett már  korábban a Mária-szerenádon, az talán egyetért velem abban, hogy a szertar-

tás végén  valami csodálatosan jóleső érzéssel távozik az ember a templomból. Ez az érzés azon-

ban nem csupán valami felületes dolog, hanem  a lélek mélyéig  hatol. Megérinti azt, és biztosítja 

felőle, hogy akihez szólt, az meghallgatta. 

Biztatok mindenkit és kívánom is mindenkinek, hogy legyen részese ennek az élménynek. Ahhoz 

azonban, hogy ez így legyen,  legyünk itt minél többen a következő Mária-szerenádon, április 30-

án  este a templomban. Hadd érezze  égi Édesanyánk, hogy ez a neki szóló köszöntés  nem csu-

pán  egy „hagyomány”, hanem  egy élő valóság. És hadd  érezzük mi is minél többen, hogy en-

nek az élő valóságnak  élő, alkotó   közreműködői vagyunk. 

 

  

II. János Pál pápa élete által a világ jobbá vált. „Ne féljetek, bátorság, veletek vagyok”: ezekkel 

a jézusi szavakkal fordult mindenkihez, és megmutatta, hogy a megélt jó felemel, távlatokat nyit. 

Erről beszélt Böjte Csaba a két pápa szentté avatásának küszöbén 

 – Mindannyian boldogok szeretnénk lenni, a világ azonban nagyon keveset mond közülünk 

boldognak. Ott vannak a hatalmasok, akik országok, világok urai, akiket életükben senki nem 

tartott boldognak. Láthatunk küzdelmes, nehéz életeket, akik már a földön megtalálták a boldog-
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ságot. Így például Teréz anya vagy II. János Pál pápa, akiket mindannyian boldognak nevezünk, 

mert valóban már a földi életükben boldogok voltak. Az a nyugalom, derű, béke, ahogyan megél-

ték nem könnyű életüket, számomra irányadó. Ha boldogok szeretnénk lenni, ők az iránytűk. 

XXIII. János pápa vagy II. János Pál pápa életformája: a szeretet, jóság, az irgalom, a kitartó becsü-

letes munka, olyan iránypontok, amelyek boldoggá tudnak tenni. 

  – Elindulunk, de erről az útról maga Jézus mondta, hogy keskeny és meredek is sokszor. Az 

ember fél és elbizonytalanodik. Kell neki a biztatás, hogy ezen az úton érdemes járni. A szentek 

életét olvasva megérezzük, milyen irigylésre méltóan szép tud lenni az ő életük, a nehézségekkel 

együtt. Isten nem kímélte meg őket sem a mindennapok terhétől, porától, kínjától. II. János Pál 

pápa életére törtek, nehézségek, gondok terhét vállalta fel, és megmutatta: ezeket a feladatokat 

lehet jól végezni.  

 – Egyre többen megtapasztalják, hogy a világ a maga bűneiben mi mindent ígér, de milyen 

keveset ad. A megélt rossz kilúgoz, lehúz, összetör. A válások, a veszekedések, az egymás becsa-

pása nagyon fájdalmas tud lenni. A megélt jó ellenben felemel, hihetetlen távlatokat nyit az em-

ber előtt, boldoggá tesz. Remélem, hogy olyan korszak köszönt ránk a szent életű pápák vezeté-

sével, amely arról szól, hogy megtapasztaljuk a jót is. 

 – Jézus Krisztusnak nem volt PR-osa, nem osztogatott névjegykártyát. A Szentírásban így mu-

tatkozik be: ha én elmegyek, Mennyei Atyám új vigasztalót küld helyettem. Jézus magát vigasz-

talónak nevezi. Az Ószövetségben is benne van, Izajás prófétának mondja az Úr: Menj és vigasz-

tald meg az én népemet! A prófétáknak, Jézusnak is az volt a feladata, hogy bátorítson, vigasztal-

jon és erősítsen. A szentek is ugyanezt teszik: biztatnak bennünket, bátorítanak, hogy ne féljünk. 

A szent az, akinek a környezete is szentté válik. Akkor vagyok szent, ha a munkatársaim, a gye-

rekeim megszentelődnek. Ha én csak azt tudom bebizonyítani, hogy milyen ostoba ez a gyerek, 

akkor igazam lehet, de biztosan nem vagyok szent. Akkor élek jól, ha a mellettem élők szentté 

válhatnak. II. János Pál pápa mellett a világ jobbá vált. Ő mindig vigasztalt, mindenütt azzal 

kezdte: Ne féljetek, bátorság, veletek vagyok. Ezekkel a jézusi szavakkal fordult mindenkihez. 

Ugyanezt látom Ferenc pápa arcán is. Holott ő biztosan belelát a világ mocskos lapjaiba, de ennek 

ellenére mindig mosolyog, az arcáról, szavaiból a remény, a bizalom és a hit sugárzik felénk. Ál-

momban sem gondoltam, hogy eljön az a világ, amikor a vatikáni híreket hallgatjuk olyan inten-

zitással, mint a '70-es-'80-as években a remény hangjaként megélt Szabad Európát. Lám-lám, ma 

Ferenc pápa jelenti a remény hangját. 

 Böjte Csaba gondolatai  –  Magyar Kurír 
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Kurczina Terézia 

 

Örvendezzünk! 

 

 

Húsvét napján örvendezzünk 

hálás szívvel mind vígan; 

Feltámadott Jézus Krisztus, 

teste immár nincs sírban! 

 

Alleluját zengedezzünk, 

hiszen többé már nem holt; 

Legyőzetett Őáltala 

minden gonosz, ami volt. 

 

A szívedet Neki adva 

fogadd be, míg nem késő; 

Sátán gonosz hatalmától 

mindörökre megvéd Ő! 

 

Életednek rögös útját 

kézen fogva Vele járd; 

S bevezet az Országába, 

mit előttünk, ím, kitárt! 
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2014. április 25-én került megrendezésre  

a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolában az egyházmegyei hittanverseny és 

szakmai nap, melyen a következő eredmények születtek: 

3-4 osztályos kategória: 

I. helyezés: Bezák Olivér - Borsos Máté 
II. helyezés: Bezák Viktória - Dicső Dóra 

5-6 osztályos kategória: 

I. helyezés: Kuszák Hajnalka - Dicső Zoltán 
II. helyezés: Dolecsek Fanni - Király Viktória 

7-8 osztályos kategória: 

I. helyezés: Kocsis Adél - Péter Dóra 
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12.1 A hit jelenléte a hétköznapokban. A hit jelen kell, hogy legyen a napnak a legap-

róbb megnyilvánulásaiban is. 
 

Jézus bement egy zsinagógába és ott látott egy bénakezű embert. Szent Márk leírja nekünk, hogy 

az összes jelenlévő várta, hogy vajon meggyógyítja-e szombaton.1 Urunk nem titokban cselekszik, 

nem rejti el, amit tesz; pont ellenkezőleg. Megkérte az embert, hogy álljon fel a jelenlévők köré-

ben, hogy mindenki szemügyre vehesse. Akkor megkérdezte a ott levőktől: „Szabad-e szombaton 

jót vagy rosszat tenni, életet menteni vagy pusztulni hagyni?” Azok hallgattak. Akkor a képmuta-

tásuktól felháborodva, Jézus haragosan végignézett rajtuk, de ugyanakkor a „szívük keménységén 

elszomorodott”. A szívük keménysége miatti harag Jézus tekintetében nyilvánvaló volt mindenki 

számára. Ezután odaszólt az illetőhöz. „Nyújtsd ki a kezedet! Az kinyújtotta és meggyógyult a keze.” 

A sérült ember valószínűleg telve volt bizalommal. Hite megnyilvánul az Urunkhoz mutatott en-

gedelmességében, hiszen megkísérli kinyújtani kezét, amire korábban képtelen volt. Semmibe 

véve krónikus állapotát, az Urunkba vetett bizalma tette ezt a csodát lehetővé. Jézusnak minden 

lehetséges. Hitünk képessé tesz bennünket célok elérésére, melyek korábban lehetetlennek tűn-

tek: személyes problémákat megoldani, vagy pedig apostoli feladatokat végrehajtani, melyek lát-

szólag megoldhatatlanoknak látszanak; ez szabadít meg a mélyen begyökerezett jellemhibáink-

tól.  

Ennek az embernek az élete teljesen más irányt vett a kis erőfeszítése miatt, amit Krisztus kért tő-

le; ez az, amit tőlünk is kér a legegyszerűbb napi dolgainkban. „Szívesen utalok arra, hogy a keresz-

 Húsvéthétfőn megváltozott a miserendünk. A hétköznapi reggeli szentmisék   ½ 8- kor 

kezdődnek, a szombat esti mise 18 órakor kezdődik. Jelentős a változás a vasárnapi mi-

serendben is. Vasárnap reggel 9 órakor és este 18 órakor van a szentmise! 

 Elsővasárnap délután ½ 5-től szentségimádás lesz a templomban. 

 Április 30-án este 19 órakor tartjuk a hagyományos Mária-szerenádot. 

 A májusi litániákat hétköznap a szentmisék után, szombaton és vasárnap az esti szent-

misék előtt tartjuk meg. 
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tény éppen a mindennapokban, az egyszerű dolgokban, az egészen közönséges helyzetekben éli meg a hitet, 

reményt és a szeretetet, mert lényegileg ezekben látszik meg az Istenben bízó ember magatartása.”2 Szük-

ségünk van az Urunk segítségére, hogy megszabaduljunk a tehetetlenségünktől, nehézlelkűsé-

günktől. 

A hit a gyakorlatban mutatkozik meg. A kicsiny és nagy döntéseinket egyaránt kell, hogy for-

málja, motiválja. Ugyanakkor megmutatja, hogy miként végezhetjük el a közönséges napi köte-

lességünket. Az nem elég, hogy igent mondjunk a hiszekegy nagy igazságaira, hogy jó általános 

képzésben részesüljünk. Ezek mellett a hitünket meg kell élnünk, azaz gyakorolni hitünket. A hit-

nek belső életünkben is meg kell mutatkozni. Ez kellene, hogy legyen a gyümölcse és a megnyil-

vánulása annak, amit hiszünk. Isten jogosan várja el, hogy a teljes életünkkel – tettekkel, és a tes-

tünk és lelkünk összes erejével – szolgáljuk őt. A hitnek természetszerű kapcsolata van az élettel, 

a rendes mindennapi élettel. Vele az emberi létezés maga is úgy mutatkozik meg, mint a hit ki-

bontakozása, „amint hiszünk aszerint élünk”3 és így egyesülünk Isten akaratával.  

Vizsgáljuk meg magukat, hogy a hit életét éljük? Fontos szerepet játszik-e hitünk a viselkedé-

sünkben, a döntéseinkben? Így van-e ez valóban?  

 

KIADJA A MAGYAROK NAGYASSZONYA KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG, PÉCEL. 

Felelős kiadó: Burger Ferenc • Szerkesztőbizottság: Burger Ferenc, Varga Ili., Dévai Zoltán. 

Az újságba szánt írásokat a következő e-mail címre várjuk: plebania.hirlevel@gmail.com 

Az írások tartalmáért a szerző nevével vállalja a felelősséget! 

www.pecel.vaciegyhazmegye.hu 


