
 

        
 

 

   Vasárnapi evangélium:  Mk 10,32b-45   
 

   Úton voltak tanítványaival Jeruzsálem felé. Jézus elöl ment, ők pedig csodálkoztak, 

követői meg féltek. Ismét magához hívta a tizenkettőt, és arról kezdett nekik beszélni, 

ami vele történni fog: „Íme, fölmegyünk Jeruzsálembe, és az Emberfiát átadják a főpap-

oknak és írástudóknak. Halálra ítélik, és átadják a pogányoknak. Kicsúfolják, leköpdö-

sik, megostorozzák és megölik, de harmadnapra feltámad.”Zebedeus fiai, Jakab és Já-

nos eléje járultak, s megszólították: „Mester, szeretnénk, ha teljesítenéd egy kérésün-

ket.” „Mit tegyek nektek?” – kérdezte. „Add meg nekünk – felelték –, hogy egyikünk 

jobb oldaladon, másikunk bal oldaladon üljön dicsőségedben.”Jézus így válaszolt: 

„Nem tudjátok, mit kértek. Készen vagytok rá, hogy igyatok a kehelyből, amelyből majd 

én iszom, vagy hogy a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem, ti is megkeresztel-

kedjetek?” „Készen” – felelték. Jézus így folytatta: „A kehelyből, amelyből én iszom, ti 

is isztok, s a keresztséggel, amellyel engem megkeresztelnek, ti is megkeresztelked-

tek. De hogy jobb és bal oldalamon ki üljön, afelől nem én döntök. Az a hely azokat ille-

ti, akiknek készült.” Amikor a többi tíz ezt hallotta, megnehezteltek Jakabra és János-

ra. Jézus ezért odahívta őket magához, és így szólt hozzájuk: „Tudjátok, hogy akiket a 

világ urainak tartanak, azok zsarnokoskodnak a népeken, s vezető embereik éreztetik 

velük hatalmukat. Közöttetek azonban ne így legyen… 

——     ——     ——     ——     —— 

   Egyre közelebb kerülünk Húsvét szent ünnepéhez, előttünk állnak azonban a nagyhét 

megrázó, mégis felemelő eseményei. Jézus magához hívja a tizenkettőt, hogy beszéljen 

nekik arról, ami történni fog. Arról, amit bizony nehéz szavakba önteni. Jézus mégis 

beszél, tudtára adja tanítványainak, hogy mekkora súlya van az eljövendő események-

nek. Az evangélium ekkor két személyt állít elénk: Jakabot és Jánost, akik bár meghall-

gatták Jézust, de egész mással vannak elfoglalva. Jézus az életét készül feláldozni az 

emberekért, Jakab és János pedig azzal van elfoglalva, hogy a mennyek országában ki 

hol foglal majd helyet.   

   Olykor mi is hasonló helyzetben vagyunk, sokszor elfoglalják gondolatainkat életünk 

nagy tervei, és az ahhoz vezető út, és ezeken nagyon nehezen látunk át. S bizony olykor 

elsuhannak a fülünk mellett Jézus fájdalmas szavai: „Íme, fölmegyünk Jeruzsálembe, és 

az Emberfiát átadják a főpapoknak és írástudóknak. Halálra ítélik, és átadják a pogá-

nyoknak. Kicsúfolják, leköpdösik, megostorozzák és megölik, de harmadnapra feltá-

mad.”  

   Jézusnak ezek a szavai tele vannak fájdalommal és megalázottsággal, mégis ott van a 

mondat utolsó néhány szavában a „DE” szócska. Ez minden fájdalmon és megaláztatá-

son felülemelkedik, hiszen a szenvedéseket és a halált követően harmadnapra feltámad, 

s örökké velünk és bennünk él.   
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HOGYAN KÉSZÜLJÜNK AZ ÜNNEPRE ? 

 
   Idén minden más. Templomi szertartásaink alatt az ajtók zárva vannak, 
igyekszünk elkerülni a másokkal érintkezést. Az otthon maradás, bezártság 
nem könnyű. Krisztus Urunk szenvedésének, feltámadásának megünneplése 
azonban ugyanúgy vár minket, feladatunk, mint máskor. Alkalmazkodva a 
jelen helyzethez, nekünk kell kialakítanunk lelki, otthoni liturgikus programja-
inkat!  
   - Hogyan? — Ehhez ad támpontot a most megjelent görögkatolikus egyhá-
zi előírás. Nézzük át a pontjait! 
 
   A Magyarországi Sajátjogú Egyház a papjaira és híveire vonatkozóan a 
következőket rendeli el. 
 

Az ünnepeket szigorúan azokon a napokon kell megülni, amelyen a 
liturgikus naptárban szerepelnek. Ezek szertartásait tehát az elő-
írt napokon kell végezni, de a megtartásuknál figyelembe kell 
venni az adott lehetőségeket. Ezeket a templomi szent cselekmé-
nyeket tanácsos élő közvetítéssel minél több személyhez és csa-
ládhoz eljuttatni. Amennyiben a saját parókiánk erre jó lehetősé-
get nyújt, érdemes abba bekapcsolódni. Ugyanakkor lehet és di-
cséretes más, főként központi szertartásokat is követni 
(Máriapócs, székesegyházak, nagyobb templomok).  

 
A szertartások templomon kívüli elemei (körmenet, templomajtó előtti 

Evangélium olvasása, miroválás, stb.) elmaradnak. 
 

Jelentős mértékben fölértékelődik a személyes és családi imádság 
fontossága, amely hiteles imája az Egyháznak, valamint a jelen 
körülmények között fontos eszköze a hit továbbadásának a nem-
zedékek között. A papoknak és hitoktatóknak feladata, hogy elér-
hetővé tegyék az adott szertartások szövegeit, valamint olyan 
egyéb szövegeket, magyarázatokat, tanításokat, amelyek segítik 
otthonaikban az egyénileg vagy családban imádkozókat. Ezen túl 
pedig adjanak ki egyéb segédanyagokat, hogy a családok egy-
egy felnőtt tagja elmagyarázhassa a gyermekeknek az adott na-
pon végzett szertartások hiterősítő és lelkiségi üzenetét. 

 
A nagyhét és a feltámadás ünneplésének gazdagsága azzal is fel-

színre hozható, hogyha egy részét az otthonokban és a családok 
körében imádkozzuk, felhasználva a már eddig is használt ima-
könyveket illetve az említett segédanyagokat. 



 
Nagycsütörtökön ebben az évben elmarad az antimenzion- és 

műrószentelés valamint a lábmosás szertartása (a székesegyhá-
zakban). 

 
Nagypénteken, ha nem is vehetünk részt a templomi szertartáson, 

mindent tegyünk meg azért, hogy otthonainkban megfelelő mó-
don átélhessük ennek a napnak a titkát, fölhasználva ehhez a 
királyi imaórák és a sírbatételi vecsernye mély teológiát tartalma-
zó gyönyörű szövegeit. Ezeket az imádságokat,  egyedül vagy 
családban is mondhatjuk. (Megváltottál minket drága véreddel…; 
Az istenfélő József…).  

 
Húsvét éjszakáján kérjük a családokat, hogy ahol lehetséges, a ha-

rangszóra otthonaikban olvassák el a Feltámadásról szóló Evan-
géliumot (Mk 16,1-8), gyújtsanak fényt, és énekeljék el a Feltá-
madt Krisztust, lehetőleg az előversekkel együtt többször is, és a 
kánonból, a sztihirákból annyit, amennyit csak tudnak. Ezek szö-
vegeit is közzétesszük az elektronikus felületeinken. 

 
   Amennyiben nincs módunk elvégezni Húsvét előtt a szentgyónásun-

kat, ne mulasszuk el bűneink töredelmes megbánását és azok 
bocsánatának kérését. Erre imádkozhatjuk a következőket: Szo-
kásos kezdet után az 50. zsoltár: Könyörülj rajtam, Uram… és a 
parakliszban énekelt bűnbánati tropárok: Könyörülj rajtunk, 
Urunk… Imádkozhatunk továbbá egyéb bűnbánati zsoltárokat és 
imákat, és kérjük a mindenható és irgalmas Istentől bűneink bo-
csánatát. Legyünk tudatában annak, hogy szerető mennyei 
Atyánk irgalmas szeretetével siet megbocsátani bűneinket, hiszen 
ő nem akarja a bűnös halálát, hanem, hogy megtérjen és éljen. 
Miután pedig elmúlt a veszélyhelyzet, mindenki végezze 
el szentgyónását a hagyományos módon. 

 
   Az ószövetségi húsvéti ünneplés vezetése a családfő feladata, ő a családi 
imádság vezetője, az események magyarázója. Hasonló vár most a mi gö-
rögkatolikus családjainkra is. Komolyan készülnünk kell erre. 
   Virágvasárnap a templomban lesz barkaszentelés — mivel otthonainkba 
nem tudjuk vinni, a szentelt barkát templomunkban őrizzük egész éven át! 
   A szertartások szövegeit honlapunkon folyamatosan meg fogjuk találni. 
   A jövő hétre részletes útmutatás készül, hogyan kapcsolódhatunk be ottho-
nunkban a nagyheti szertartásainkba, s hogyan kerülhet méltóan húsvéti 
asztalunkra a szentelésre váró Pászka. 
   Kérem hírlevelünk továbbítását, honlapunk ajánlását azoknak az ismerő-
söknek, családtagoknak, akik nem iratkozta fel, s nem kapják meg hétről hét-
re. Otthonunkban is tudunk apostolkodni.   András atya 

 
 

H I R D E T É S 

 
 

   — A járványhelyzetben egyházközségünkben a következő gyakorlatot követ-
jük: zárt ajtók mellett végezzük templomi szertartásainkat, melyeket honlapun-
kon (www. diosgyorgorkat.hu) és a Facebookon élőben közvetítjük. Ezekbe 
kapcsolódjunk be! Otthoni egyéni és családos lelki programot kell kialakítani. 
Vegyük elő a Bibliát, imakönyvet, s ha van, énekeskönyvet! Imáink része le-
gyen az este 8 órakor megszólaló harangszó hívó szavára közösen elmondott 
imádság, melyben a járvány megszűntét kérjük Mennyei Atyánktól. 
 

   — Szertartásaink a héten:  
 - hétfőn 18.kor böjti vecsernye;  
 - kedden 7-kor böjti utrenye;  
 - szerdán 18-kor böjti vecsernye; 
 - csütörtökön 7-kor böjti utrenye; 
 - pénteken 18-kor böjti vecsernye,  
 - szombaton 18-kor Szent Liturgia, nagy vecsernye; 
 - vasárnap 8-kor utrenye, 9-kor Szent Liturgia, 18-kor vecsernye. 
 

   — Gyóntatás! - A kijárási korlátozás szabadon hagyta a hitéleti tevékenysé-
get. Ezzel a lehetőséggel élve jövő héten szerdán és pénteken 16-18 óra kö-
zött gyónási lehetőség lesz. A közösségi házban lesz a helyszíne, kézfertőtle-
nítés után lehet belépni. Várakozás a templomban, megtartva egymástól a kí-
vánt távolságot. Az idősek ne induljanak el, csak ha autóval tudja valaki szállí-
tani őket! Nagyhéten ugyancsak lesznek alkalmak szentgyónás elvégzésére.  

 

   — Ne feledkezzünk meg a böjti feladatainkról: szerda és 
péntek böjti, a többi hétköznap bűnbánati nap. 
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  30. hétfő János szentéletű atya Ter 27,1-41 Péld 19,16-25   

  31. kedd Hipátiosz főpap Ter 31,3-16 Péld 21,23-22,4  

    1. szerda Egyiptomi Mária Ter 45,1-16  Péld 21,23-22,4    

    2. csütörtök Titusz szentéletű atya Ter 46,1-7 Péld 23,15-24,5 

    3. péntek Nikétász szentéletű atya Ter 49,33-50,26 Péld 31,8-31 

    4. szombat Lázár feltámasztása Zsid 12,28-13,8  Jn 11,1-45  

    5. vasárnap 
Virágvasárnap, Jézus  

bevonulása Jeruzsálembe  
Fil 4,4-9      Jn 12,1-18      


