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

 
,,Bíróság elé állítottuk Istent, és halálra ítéltük.” 

Paul Claudel 
 
Íme az ember. 
Íme a makulátlan Bárány a gonoszság szellemétől megittasult tömeggel szemben. 
Koronájának minden tövisén vér gyöngyözik, szeme elhomályosul. 
Égő sebein keresztül látja az ordító embereket: ,,Vére rajtunk és fiainkon!” 
Pilátus szabadon akarta engedni, ,,de azok nem tágítottak, hanem egyre 
elszántabban, egyre hangosabban üvöltötték, hogy feszítse keresztre. Erre Pilátus 
úgy határozott, hogy enged követelésüknek.” 
Ekkor ,,Jézust kiszolgáltatta nekik akaratuk szerint.” 
Isten emberré lett, hogy az emberek kezére adja magát, hogy bíbor palástba 
öltöztessék, és fájdalommal koronázzák. 
A Szeretet magára vette emberi természetünket, mert az emberekből hiányzott a 
szeretet, s ez a halálhoz vezet. Jézus magára vette ítéletüket, mely őket terhelte. 
Ezért mondta Pilátus: ,,Íme az ember” és azt is: ,,Íme a királyotok.” Mert Ő a 
Szeretet Királya és Dávidnak, Isten kedves gyermekének, Betlehem pásztorának 
fia. 
Amikor a tömeg megöli királyát, saját magát ítéli el, de azt nem tudja, hogy Káin 
fiainak ez az utolsó bűne, mert nem tudja, hogy a Fiútól senki nem veheti el az 
életet, önként áldozza fel magát. 
A bűn áldozattá válik, és a kiontott vér megpecsételi az örök szövetséget. 
,,A mi békességünkért érte utol a büntetés, az ô sebei szereztek nekünk 
gyógyulást.” 
Ezért nem esik többé ítélet alá az, aki Jézus Krisztusban marad. És ,,ha szívünk 
vádol minket valamivel, Isten fölötte áll szívünknek”, mert Ő Szeretet, és a 
Szeretet végtelen. Ne lakjon ezentúl semmiféle bűn a lelkünkben, semmilyen 
ítélet ne kötözzön meg minket, jöjjön bár az emberektől, a démontól vagy saját 
lelkiismeretünktől. ,,A mi békességünkért érte utol a büntetés.” 
Ó, Jézusom, semmi közöm többé az ítélethez, sem ahhoz, amely rám nehezedett, 
sem ahhoz, amelyet az emberiség önmaga ellen mondott ki. 
Ó, Jézusom, imádom homlokod sebeit, imádandó Tested minden egyes sebe 
hozzon gyógyulást az Egyház sebeire! 
 

 



Kereszt árnyékában 
 
Krisztus, Istenember, szép és szeretetreméltó, örökbölcsesség és végtelen irgalmasság, út 

igazság és élet. 

Te a világot nem csak a maga értékeivel és erőivel vezeted útján előre; nem pénzzel, 

vagyonnal, művészettel, sem szépséggel és tekintéllyel, sem hatalommal. 

Veled új kor kezdődik; a kereszt által te minden kérdésnek új és döntő megoldását nyújtod.  

Te vezekelsz a bűnökért, életed megaláztatásban és keserves megpróbáltatásokban 

töltöd, hogy annyi nyomorúság, böjt, gyötrődés, éhezés, fázás, gyalázat és megszégyenítés 

után a kereszten meghalj – és mindezt értem. Ezért szabad és kell igent mondani a kereszt 

balgaságára és megfoghatatlanságára, hogy az életem értelmévé és győzelmévé tegyem.  

Add, hogy mindinkább kikerüljek saját énem bűnös rendetlenségéből, valamint az 

Istentől idegen világ zavarosságából és veszélyeiből, hogy csak belőled és benned éljek, mert 

csak nálad van az embernek igazi élete és feltámadása. 
(Hetényi Varga Károly) 

  

HÚSVÉTI IMÁDSÁG 
 

Urunk, Jézus Krisztus, te a halál sötétségébe 
elküldted világosságodat. 

A legmélyebb magány örvényében  
most és mindenkor 

szereteted elrejtett hatalma lakik,  
s titkaid közepette 

a megváltottak allelujáját énekelhetjük. 
Add meg nekünk a hit alázatos egyszerűségét,  

mely nem hagy tévelyegni minket, 
s ha a sötétség és az elhagyatottság  

óráiba hívsz, 
amikor minden bizonytalannak látszik,  
adj abban az időben is, amikor ügyed  

halálküzdelmet vív, 
elegendő fényt, hogy téged el ne veszítsünk,  

elegendő fényt, hogy másoknak is 
fény lehessünk, 

azoknak, akik még jobban rászorulnak erre.  
Hadd világítson be húsvéti örömöd titka,  

mint a hajnalfény, napjainkba, 
hadd legyünk igazán húsvéti emberek  

a történelem nagyszombatjain. 



Add, hogy a világos és a sötét napokban egyaránt,  
a mai időkben is, 

vidáman járjuk utunkat,  
eljövendő dicsőséged felé. Amen. 

(Josef Ratzinger) 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kedves Híveim! 
 

Egyre romló egészségi állapotom miatt 2016. augusztus 1.-i hatállyal felajánlottam 
lemondásomat Erdő Péter bíboros atyának a plébánia vezetéséről. Az elmúlt esztendőt szinte 
végig szenvedtem és előre nézve is hasonló vár rám. Lelkiismeretem nem tudja 
összeegyeztetni jelenlegi munkámat, ha lehet így nevezni a plébános feladatával, 
kötelességével. Egyedül ezt a feladatot már nem bírom ellátni. A döntés ezután már a 
Főpásztor kezében van. Kérem a kedves Hívek megértését! 
 

Benke István apát, plébános 
 
1976-ban diagnosztizálták a collitis ulcerosa (vastagbélgyulladás) betegséget nálam.  
2003-ban Papp professzornál Pécsett szívkatéterezésen estem át, mivel terhelés hatására leesik a vérnyomás 
és úgy gondolták ez a szívemtől van. Erre a kérdésre azonban a mai napig nem kaptunk választ.  
2015-ben TILT teszt eredménye sem adott erre megnyugtató választ. 
2005 februárjában combnyaktörésem volt egy temetés kapcsán, melyet műteni kellett. (ennek következménye 
lett a csípőprotézis, mivel a műtött combnyak jórészt elhalt és az veszélyes lett volna a továbbiakban) 
2007-ben a vastagbélben daganatot találtak, s mivel vastagbélgyulladásom volt így a teljes vastagbelet ki 
kellett irtani. 
2013 megjelenik a Chron a betegség is, igaz még csak kezdeti fokon. 
Természetesen ezzel a betegséggel nem mindegy az étkezésem és a vele kapcsolatos dolgok. 
2015 áprilisában csípőprotézis műtétet hajtottak végre rajtam.  
A műtétet követő napokban a kórházban kaptam egy bélfertőzést majd egy bélödémát. 3 héten át kérdéses 
volt egy újabb műtét, melyet a bél elzáródása vagy megállása esetén kellett volna elvégezni, hogy életemet 
megmentsék.  
Fájdalomcsillapító létezik, de ami használna, azt a Chron a betegség miatt nem szedhetem. Amit szedhetek, 
az nem használ semmit… 
November végén volt egy MR vizsgálat, mely 2 csigolyámat találta rossznak. (összement) Ne emeljek, ne 
hajoljak, de guggoljak… 
Nehezen megy a menés, a hosszabb ülés után (fél óra) alig tudok elindulni… 
Ezek összessége késztetet arra, hogy lemondjak a plébániáról. Igazából a misézés, amit még el tudok 
végezni, igaz félig ülve-állva. A gyóntatás is nehéz, mert fél óránál tovább az ülés is nagyon nehéz.  



A Főpásztor 2 döntési lehetőség előtt áll:  
Valaki kisegítőt helyez ide mellém, de a paphiány miatt erre van a legkevesebb lehetőség. 
A második, hogy elfogadja lemondásomat és ide egy új plébánost vagy kormányzót helyez. 
Én pedig vidékre költözöm vagy esetleg az üres budapesti plébánián kisegítek (misézek). 

 
„Most, a Kongresszus végén örömmel hirdetem ki, hogy a következő 
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra Budapesten, Magyarországon 
kerül sor 2020-ban. Arra kérlek mindnyájatokat, hogy csatlakozzatok 
imádságomhoz annak lelki gyümölcseiért és azért, hogy a Szentlélek áradjon ki 
mindazokra, akik az előkészítésében segítenek.” 
 

Hangverseny 
Március 6.-án, vasárnap este 7 órakor: Gioachino Rossini: Stabat Mater 
 

Betegek kenete 
Március 13.-án, vasárnap mindkét szentmisén lesz a betegek kenetének közös 
kiszolgáltatása 
 

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 
6. vasárnap: Nagyböjt 4. vasárnapja 

Józs 5,9a.10-12   Zsolt 33  2Kor 5,17-21   Lk 15,1-3.11-32 
13. vasárnap: Nagyböjt 5. vasárnap 

Iz 43,16-21   Zsolt 125  Fil 3,8-14   Jn 8,1-11 
20. vasárnap: Virágvasárnap - ünnepi mise 

Iz 50,4-7   Zsolt 21  Fil 2,6-11   Lk 22,14-23,56 
24. csütörtök: Nagycsütörtök, az utolsó vacsora miséje 

Kiv 12,1-8.11-14   1Kor 11     Jn 13,1-15 
25. péntek: Nagypéntek 

Iz 52,13-53,12   1Kor 11     Jn 18,1-19,42 
27. vasárnap: Húsvétvasárnap 

ApCsel 10,34a.37-43   Zsolt 117  Kol 3,1-4 vagy 1Kor 5,6b-8   Jn 20,1-9 vagy Lk 24,13-35 
28. hétfő: Húsvéthétfő 

ApCsel 2,14.22-33   Zsolt 15     Mt 28,8-15 
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