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„SZÓLJ URAM, MERT HALLJA A TE SZOLGÁD!”  
1Sám 3,10 

 
  

Abban az időben Péter 
szólásra nyitotta ajkát, és 

ezeket mondta: ,,Ti 
tudjátok, hogy mi minden 
történt Galileától egészen 
Júdeáig attól kezdve, hogy 

János hirdette a 
keresztséget: Hogyan kente 

fel az Isten a názáreti 
Jézust Szentlélekkel és 

hatalommal. Ő pedig, ahol 
csak járt, jótetteket vitt 

végbe, és meggyógyított 
minden ördögtől 

megszállottat, mert vele 
volt az Isten. Mi tanúi 

vagyunk mindannak, amit 
Júdea egész területén és 

Jeruzsálemben tett. 
Keresztre feszítették, de 

harmadnap feltámasztotta 
Isten, és látható alakban 
megmutatta őt, ha nem is 
az egész népnek, de az 
Isten által előre kijelölt 

tanúknak, vagyis nekünk. 
Mi ettünk és ittunk vele, 

miután feltámadt a 
halálból. 

És ő megparancsolta 
nekünk, hogy hirdessük a 

népnek és tanúsítsuk, hogy 
ő az, akit Isten az élők és 
holtak bírájául rendelt. 

Minden próféta tanúságot 
tesz arról, hogy aki hisz 

benne, elnyeri bűnei 
bocsánatát.'' 

ApCsel 10, 34a. 37-43  
  
 

Áldott húsvéti  
 

ünnepeket  
 

kívánunk! 
  

 

április 
  
Húsvét hajnalán a feltámadt Krisztus köszönt ránk, aki látja 
szemünkben a könnyet, a bánatot és a vágyat, amellyel keressük Őt, 
az Életet és a Reményt. 
"Miért sírsz? Kit keresel?" - ezek a feltámadt Krisztus kérdései 
hozzánk, akik sírjához futunk. "Feltámadtam, és újból veled vagyok!" 
Ezek a húsvéti öröm első hangjai.  
Az egyház arra hív meg minket az idei húsvéton, hogy újra éljük át 
azt a nagy ajándékot, amellyel mennyei Atyánk, Jézus Krisztus 
halálában és feltámadásában jóságosan megajándékozott minket. A 
húsvéti angyal lelkünkre köti: mondjátok el testvéreiteknek a 
feltámadás örömhírét ebben az érték és reményvesztett világban és 
kiáltsátok: az Élet legyőzte a halált, a Szeretet diadalt aratott a 
gyűlölet és az igazságtalanság fölött. Akit "kitéptek az élők földjéről" 
(Iz 53) és akit "a mi bűneinkért szúrtak át", mint "győző tért vissza". 
Húsvéti hittel, bátran kell hirdetnünk: Krisztus él! Nem elérhetetlen 
messzeségben, hanem itt él közöttünk Egyházában, amelynek a 
keresztség által tagjai vagyunk. Bárcsak felismernék rajtunk, papokon 
és híveken, családjainkon és egyházközségünkön, hogy a feltámadt 
Úr ma is szelíden árasztja a megváltás fényét minden emberre. 
A Szentlélek, aki feltámasztotta Krisztust a halálból, formáljon 
minket is húsvéti, boldog keresztényekké. Szép keresztény életünk 
pedig tanúsítsa a húsvéti örömöt, az Élet és a Szeretet Evangéliumát: 
Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt, alleluja! 
Horváth Imre 

  
 

 

 



Nagyhét menete 
 

április 2. nagycsütörtök 
este 6 óra 

az Oltáriszentség alapítása, utolsó vacsora, majd virrasztás 
április 3. nagypéntek  

délután 3 óra keresztúti ájtatosság 
este 6 óra Jézus kereszthalálának ünneplése 

április 4. nagyszombat  
délután 3 óra ételszentelés 

este 5 óra Jézus feltámadásának ünneplése 
 

Karl Rahner: 
 

Előkészületi imádság az elmélkedéshez  
Jézus szenvedéséről és haláláról 

 
Urunk, Jézus Krisztus, Megváltónk és Üdvözítőnk,  

áldott szent kereszted előtt térdelek.  
Megnyitom szívemet és lelkemet drága szenvedésed szemlélésére.  

Keresztedet állítom szegény lelkem elé,  
hogy jobban megértsem és szívembe véssem,  

mit tettél és szenvedtél értem. 
Kegyelmed segítsen,  

hogy elűzzem szívem tompaságát és közömbösségét.  
és elfelejtsem mindennapjaimat ebben a félórában,  
amikor szeretetem, bánatom és hálám nálad időzik.  

Szívek királya, megfeszített szereteted karolja át  
gyönge, szegény, fáradt és meggyötört szívemet.  

Adj nekem bensőséges érzelmet irántad.  
Ébreszd föl bennem, aminek híjával vagyok:  

a részvétet és szeretetet irántad,  
a figyelmet és hűséget, hogy támogassanak,  

amikor szent szenvedésedről és halálodról elmélkedem. 
 

12. állomás: Jézus meghal a kereszten 
 
 Ha majd a magasba emelnek, mindent magamhoz vonzok. Mintha azt akarná mondani: 
amikor majd alászállok a kereszt szégyenteljes halálának alázatába, magamhoz fogom 
vonzani az emberi szíveket az istenség és a teremtetlen szeretet magasságába. Mert ami az 
emberi szíveket vonzza, az a lélek egész érzületét és minden képességét vonzza az összes 
testi-lelki cselekedetekkel együtt. Sőt, mivel minden teremtett dolog az emberért lett, ezért 
ami az embert vonzza, az mindent vonz. 
 ,,Uram, mutasd meg nekünk az Atyát!'' -- kéri Fülöp Jézustól. Jézus válasza pedig: 
,,Aki engem lát, látja az Atyát is.'' Aki látja most a keresztre szegezett Jézust, az látja az 
Atyát, látja az embert felemelő, igazi emberré tevő isteni szeretetet is. Azt a szeretetet, amely 
vállalta a keresztet; aki értem is meghalt a kereszten; akinek rám is gondja van, akinek én is 
fontos vagyok, aki figyel rám és gondoskodik rólam. 



IMA S SZŰZANYÁHOZ SZÜKSÉG IDEJÉN 
Óh irgalmas Szűz Mária Krisztus Jézus szent anyja! 

A te oltalmad alá sietek, meg ne vesd szükségem idején 
az én hozzád való szívbeli könyörgésemet. 
Én mostantól fogva választalak téged az én 
pártfogó anyámnak, fogadást tevén előtted: 

hogy utolsó órámig szeretni, és híven szolgálni foglak téged. 
Főképpen ebben a keserűségekkel teljes képedben 

tisztellek téged, mint irgalmasságnak anyját. 
Óh boldog Szűz Mária! Aki által a beteg egészséget, 

a szomorkodó vigasztalást, az ügyefogyott segedelmet, 
a bűnös bocsánatot, az igaz kegyelmet, a haldokló boldog 
kimúlást, a megholt örök nyugodalmat talál az Istennél. 

Fordítsd reám a te irgalmas szemeidre, és nyerd meg nekem 
a zarándok fiadnak ezen kegyelmet, melyért én neked a te 
keserves könnyhullatásaidért, és fájdalmaidért könyörgök. 

Óh egeknek hatalmas nagy asszonya: 
el ne fordítsd kegyelmes orcádat a kérésemtől: 

szabadíts meg engem a te méhednek áldott gyümölcséért 
a te Jézusodért a jelenlevő szorongatásomból, 

mely által súlyosan elnyomattam, azonban 
ne az én akaratom legyen meg, hanem szent fiadé. 

Engedd végtére mind éltemben, mint mint holtomban 
a te anyai kegyességednek kebelén megnyugodnom. 

Óh kegyes! Óh édes Szűz Anyám. Amen. 
 

 
Uram, jó nekünk itt lenni, a Te szent hajlékodban! 
Veled egyesülhet lelkünk, itt az oltár-titokban. 
Értünk dobog itt szent Szíved, mely bűnünkben is szeret. 
Uram, jó nekünk itt lenni, hőn szeretni Tégedet. 
 
Uram, jó nekünk itt lenni, hol kegyelmed várva vár, 
hová mindig visszatérünk; Szíved nekünk nyitva áll. 
Bármily messze tévelyedünk, nagy irgalmad ránk talál. 
Uram, jó nekünk itt lenni, hol szívünk nyugtot talál. 
 
Uram, jó nekünk itt lenni, érdemünk bár oly kevés. 
Könnyű lesz így életterhünk és édes a szenvedés. 
Szívünket, ha megérinti szent kegyelmed balzsama, 
Uram, jó nekünk itt lenni, s nem hagyunk el már soha! 

 
 

Feltámadtam! 
És újból veled vagyok, alleluja! 

Ezt a napot az Úristen adta, alleluja. 
Örvendezzünk és vigadjunk, alleluja. 

 



JÉZUS GYŐZÖTT! 
 

Az utolsó vacsorán Jézus pontosan és részletesen előre ismerte sorsát. Meg is mondta 
apostolainak. És mégis így biztatta őket: Bízzatok, én legyőztem a világot. 

 Nem akkor győzött, mikor prédikált, csodákat tett, amikor ünnepelték, királlyá akarták 
tenni. Hanem amikor összetaposták, a föld alá dugták. Amikor mindenki elhagyta, 

megtagadta vagy elárulta. Csak pár asszony zokogott mellette, azok is minden remény 
nélkül, már csak bebalzsamozására gondoltak. 

 A kivégző osztag parancsnoka és katonái viszont rádöbbentek: Ez valóban Isten Fia 
volt. Azóta ezt a vallomást utánuk mondta száz és százmillió ember. Míg élt, pár ezer 

hazájabeli hallgatta, ma százmilliók. Első pápája megtagadta, azóta vértanúk tízezrei adták 
érte életüket. Három leghűségesebb barátja nem volt hajlandó egy órát virrasztani vele. Ma 

naponta ezrek virrasztanak imádságban. 
Magyarázat? Nem a halál. Az csúf volt és visszataszító. Egyetlen magyarázat a feltámadás. 

Nem a halott Krisztus győzött, hanem az élő, aki dicsőségesen feltámadt, él most és él 
mindörökké. 

 
 
A húsvét története 
 
A húsvéti ünnep neve különböző nyelveken más és más. Közös eredete azonban, a húsvét héber neve, a 
pészah. A szó kikerülést, elkerülést jelent. Eredetileg a keresztény és a zsidó ünnep egybe is esett. A níceai 
zsinat i. sz. 325-ben szabályozta a keresztény ünnepek rendjét, ekkor vált el a két ünnep ideje. A húsvét 
angol neve: passover, átrepülést jelent. Gyakorta használják az Easter elnevezést, mely a német Oster szóval 
együtt keresendő. Őse egy germán istennő, Ostara az alvilág úrnője, ünnepe a tavaszi napéjegyenlőség 
idején volt. Lehet, hogy neve az East, a kelet szóból származik, s a napfelkeltére utal. A szó a magyarban 
nem található meg, de Csíkményságon a húsvéti körmenet neve: kikerülés, más vidékeken a feltámadáshoz 
kapcsolódik. A magyar szó: húsvét, az azt megelőző időszak, a negyvennapos böjt lezárulását jelzi.  
A húsvét egybeesik a tavaszi napéjegyenlőség idején tartott termékenységi ünnepekkel, melynek elemei a 
feltámadás, az újjászületés. Húsvét napja az 1582-ből származó egyházi szabályzat szerint a tavaszi 
holdtölte utáni első vasárnapra esik: március 22 és április 25-e közé. (Ezt mondja ki a niceai zsinat 
határozata is i. sz. 325-ben) 
Mint már említettük, a húsvét kialakulásában fontos szerepet játszik a zsidó húsvét, a pészah. E vallás 
tanítása szerint e napon ünneplik a zsidók az egyiptomi rabságból való menekülésüket. Az Ótestamentum 
szerint a halál angyala lecsapott az egyiptomiakra, a zsidók kapuja azonban egy frissen leölt bárány vérével 
volt bekenve, így az ő házukat "elkerülte".  
 
Az Egyiptomból való kivonulás történetét írja le a Hagada. A keresztény egyház szertartásaiban a hosszú 
ünnepi időszak átfogja a kora tavasz és a nyár elejei hónapokat. Az előkészületi idő a nagyböjt, amely Jézus 
negyvennapos sivatagi böjtjének emlékére, önmegtartóztatására tanít. Ezt nagyobb, kisebb ünnepek követik 
s a húsvéti ünnepkör a pünkösddel zárul. A ciklus a karácsonyi ünnepi szakasz párja, de jóval régebbi annál. 
Latin neve: Septuagesima - hetvened, mert hetven napig tart, húsvéti időnek is nevezik. 
 
Húsvétkor ünnepli a kereszténység Jézus Krisztus feltámadását. A húsvét a legrégibb keresztény ünnep és 
egyúttal a legjelentősebb is az egyházi év ünnepeinek sorában. A húsvét ünnepét megelőző vasárnap, 
virágvasárnapon arról emlékezik meg az egyház, hogy Krisztus pálmaágakat lengető tömeg éljenzése 
közepette vonult be szamárháton Jeruzsálembe. A nagycsütörtök (zöldcsütörtök) Krisztusnak az Olajfák-
hegyén történt elfogatását idézi emlékezetünkbe. Nagypéntek Krisztus Pilátus általi halálra ítélésének, 
megostorozásának és kereszthalálának a napja. Nagyszombat este körmenetekkel emlékezik meg a 
keresztény világ arról, hogy Jézus - amint azt előre megmondta - harmadnap, azaz húsvétvasárnap hajnalán 
feltámadt halottaiból. 
 
 
 



VÁLTOZÁS a Barcika téri templom miserendjében! 
 
A Barcika téri Húsvét 2. vasárnapjától (április 12-től) este ½ 7-kor is lesz szentmise 
vasárnaponként! Ugyanezen hétvégétől (április 11-től) szombat esténként a szentmise ½ 7-
kor kezdődik!  
A hétköznapi miserend már életben van: hétfő, szerda és péntek: reggel 7 óra,  
kedd és csütörtök: este ½ 7 
 
 

HIRDETÉS 
 
Kedves Szülők! 
 
Plébániánkon hétfőn és szerda délelőtt lehetőség van 5 éves kortól alapozó terápiára 
iskolafelkészítés céljából, 3 éves kortól komplex mozgásfejlesztére és 0-3 éves korig 
felzárkóztató baba-mama tornára. A foglalkozásokat Félix Tünde konduktor-
óvodapedagógus tartja. A helyiséget a plébánia (karitász) bocsájtja rendelkezésre. 
Érdeklődők jelentkezését várja Félix Tünde a 06/30-649-6696 telefonszámon. 
 
 

Isten éltesse mindazokat, akik ebben a hónapban ünneplik név és születésnapjukat! 
 

Az egyházadó (egyházközségi hozzájárulás) a templomot segíti.  
Milyen jó volna, ha támogatnánk egyházközségünket!  

Számlaszámunk: 11718000-20382870 Csekken is fizethető!  
Csekk a templom bejáratánál található 

 

Készüljünk a szentmisére 

Vasárnapi olvasmányok 
2. csütörtök: NAGYCSÜTÖRTÖK 

Kiv 12,1-8.11-14; Zs 115; 1Kor 11,23-26; Jn 13,1-15 
3. péntek: NAGYPÉNTEK 

Iz 52,13 - 53,12; Zs 30; Zsid 4,14-16; 5,7-9; Jn 18,1 - 19,42 
5. vasárnap: HÚSVÉTVASÁRNAP 

ApCsel 10,34a.37-43; Zs 117; 1Kor 5,6b-8; Jn 20,1-9 
6. Húsvéthétfő 

ApCsel 2,14.22-32; Zs 15; Mt 28,8-15 
12. vasárnap: HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA 

ApCsel 4,32-35; Zs 117; 1Jn 5,1-6; Jn 20,19-31 
19. vasárnap: HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA 

ApCsel 3,13-15.17-19; Zs 4; 1Jn 2,1-5a; Lk 24,35-48 
26. vasárnap: HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA 

ApCsel 4,8-12; Zs 117; 1Jn 3,1-2; Jn 10,11-18 

 

 
Árpád-házi Szent Margit Plébánia liturgikus lapja. 1182 Budapest Fogaras u. 16. 
Telefonszám: 292-46-63; Faxszám: 297-54-17; www.szentmargit.hu 
A plébánia e-mail címei: ibenke@mail.interware.hu; fogaras4@t-online.hu 
Bankszámlaszám: 11718000 – 20382870 (OTP Bp. XVIII.) 
Felelős szerkesztő: Benke István c. apát, plébános 

 



Húsvéti hagyományok 
 

Húsvéthétfő a magyarok lakta terülteken a locsolkodás napja. A szokás eredete a régi 
időkbe nyúlik vissza, alapja pedig a a víz megtisztító és megújító erejében gyökerezik, 
modern formában pedig a mai napig megmaradt. Vidéken több helyen még napjainkban is 
kútvízzel locsolják a lányokat, a városokban azonban különféle kölnivizekkel helyettesítették 
ezt. A locsolkodás hagyományának egyesek bibliai eredetet is tulajdonítanak, mivel a 
feltámadást hírül vivő asszonyokat vízzel lelocsolva próbálták a katonák lecsendesíteni. 
A locsolás után a fiúk a régi időkben tojást, szalonnát vagy festett tojást kaptak cserébe. 
Ezeket a vörös vagy lila hagyma héja, vörös káposzta vagy a zöld dió levének segítségével 
festették különböző színűre. Napjainkban a lányok és az asszonyok a férfiakat a locsolás 
napján vendégül látják, különféle ételekkel, kaláccsal és italokkal kínálják. A locsolkodást 
hagyományosan különböző versikék és mondókák kísérik, amelyek igen változatosak. Az 
technika fejlődésével a természetes festékanyagokkal készített hímes tojásokat lassan 
felváltották a mesterséges színezékekkel készítettek, de gyakori a csokoládéból készült tojás 
vagy nyuszi figura is. Sok esetben a tojás mellé aprópénz is jár a locsolkodónak. 
A tojásfestés a régebbi időkben nem kis ügyességet kívánt. A legegyszerűbb megoldás a 
levél felhasználásával készült díszes tojás volt, de sok helyen a mai napig nagyon igyekeznek 
megőrizni az egyes tájegységekre jellemző díszítési motívumokat, amelyek számos 
technikával (karcolás, hímezés, írás vagy akár patkolás) készülhet. 
A locsolkodás és a tojásfestés hagyománya azonban a városokban kezd kissé megfakulni, ezt 
a napot sok család inkább kirándulással vagy a rokonok meglátogatásával tölti. 
  
A húsvéti szimbólumok eredete 
  A tojás az ősi termékenység szimbóluma, amely a világ szinte összes népénél fellelhető, a 
kereszténységben pedig a feltámadás jelképévé vált. 
  A húsvéti nyúl eredete kissé bizonytalan, nálunk német hatásra honosodott meg 
valamikor a XIX század folyamán. Maga a nyúl szintén a termékenység szimbólumává vált, 
és szerte európában a húsvét ünnepével társítják. 
  A bárány az egyik legelterjedtebb húsvéti jelkép, amelynek szerepe az utóbbi időben 
jelentősen csökkent és helyét a húsvéti sonka vette át. A mediterrán országokban azonban 
napjainkban is az ünnepi asztal elmaradhatatlan eleme a sült bárány. A jelkép eredete bibliai 
és több történetre is visszavezethető. A bibliai tíz csapás közül a zsidó népnek az utolsót nem 
kellett elszenvedniük, mivel áldozatként házaikat egy bárány vérével jelölték meg, de Jézus 
kereszthalála is az áldozatot hordozza magában, hiszen halála által váltotta meg az 
emberiséget. 
 
Húsvéti ételek 
A magyar és az európai keresztény hagyományban az egész húsvéti ünnepkör során kiemelt jelentőséget 
kapnak az ünnep egyes szakai alatt fogyasztott ételféleségek. A hamvazószerdától Húsvét vasárnapjáig tartó 
40 napos böjt már a 7. századtól szokás, sőt 1091-ben II. Orbán pápa még törvénybe is iktatta. Fegyelme az 
elmúlt évszázadban lazult meg többek között a hivatalos enyhítések következtében, s a nagyhétre, illetve 
nagypéntekre korlátozódott az időtartama. 
A magyar népi konyhának tájegységenként különböző jellegzetes böjti ételeit ismerjük, de országszerte 
elterjedt böjti étel volt a bableves, tojásleves, rántás nélküli krumplileves, babsaláta, krumplisaláta és a főtt 
tészták, ezek közül is a mákostészta. 
A katolikusok húsvéti ünnepének évszázadok óta egyik kiemelt mozzanata a jellegzetes húsvéti ételek –
kalács, sonka, bárány, tojás, stb.– megszentelése. E húsvéti eledelek jellegzetes régi neve a kókonya, 
amelynek eredete még nem tisztázott. A keleti egyházaktól származik a megszentelt ételek másik elnevezése 
a páska, pászka. 


