
V. évfolyam 4. szám  2017. április 

Miért szép a nagyböjt? 

Krétai Szent András bűnbánati kánonja elmondja a bűn nagyságát, mélységét; 
kétségbeeséssel, bánattal, reménységgel rázza meg a lelket. A bűnök megvallását ötvözi a 
nagy bibliai témákkal. Ádám és Éva történetének, a Paradicsom elveszítésének, Noé 
idejének felidézése után, Dávid király kétségbeejtő helyzetéből elvezet az                 
„Ígéret Földjére”, Jézus Krisztus által az Anyaszentegyházhoz. 

A Biblia eseményei itt életem eseményeiként mutatkoznak meg. A bűn tragédiája, az 
árulás személyes történetemmé válik. Életem küzdelmét kezdem úgy látni, mint ami része 
annak az egyetemes harcnak, ami Isten és az ellene lázadó sötét hatalmak között folyik. 
Nemcsak a bukás az én történetem, hanem a szabadulás is. 

Darabokra téptem a ruhámat,- amit te szőttél nekem Teremtőm,- azóta meztelenül 
fekszem Uram, csak Te öltöztethetsz fel engem. Mennyi vigasztalás van ebben. Valaki fel 
akar öltöztetni engem. Valakinek fontos hogy én hogy nézek ki. 
Szégyenkezem ahogy olvasom: „Egyedül a külső ékességet ápoltam szorgalmasan, 
megvetvén az Isten képére alkotott belső sátrat.” 
A készületben Megerősített az Örömhírvétel ünnepe. Krisztus a mi örök tavaszunk. 
Tavasszal kezdődik Isten Igéjének élete a Földön, Mária testében. Karácsonykor ez 
nyilvánvalóvá válik. Mária beleegyezésével indul el üdvösségünk története, elindul egy 
folyamat, mely az emberek üdvözítését valóban a megvalósulásig vitte. Készületre hívja 
egyházunk Máriát. Rá vár a nagy feladat, hogy egy időre lakást adjon az emberré levő 
Istennek: „Készülj elő, te tündöklő színarany veder, hogy befogadjad az élet mannáját, ... 
Hogy a természet rendjét meghaladó módon tebenned lakozzék!” „Az Úr, aki ... az égben 
lakik, a te bensődben akar lakozni ... Avégett jön, hogy égivé tegye az emberek 
természetét.” ...Az enyémet is, a Tiédet is. 

Krisztus felé fordulunk kéréssel: „A fényárasztó palota, az isteni leányzó tisztaságos 
méhe, ó Fejedelmünk, el van neked készítve, jöjj hozzá és fogadd el azt!” 
„Ma van az öröm hirdetése... - Ádám megújul, Éva az ősi szomorúságtól megszabadul, a 
hasonlatosságunkra való lényeg sátora, a felvett természet átistenülése folytán Isten 
templomává lett.” /Az emberi természet átistenítése folytán megszentelődik, aki Őt 
hordozza, Mária Isten templomává lesz./ Templomává akar tenni engem is Téged is. 
„...A foganás módja kifejezhetetlen. Szűz leány méhébe fogadja a Fiút, a Szentlélek 
alászáll. Az Atya az égben így akarja, az egyesülés közös elhatározással történik.” -           
/Az Isten megteremtett téged nélküled, de nem üdvözít nélküled. Szent Ágoston./  

A Szenvedés hetére: „Ha Urunk Jézus Krisztust akarod követni, akkor tartsd meg az ő 
parancsait! Ha megakarod feszíteni a te régi emberedet, akkor távolítsd el magadtól 
azokat, akik levesznek téged a keresztről…”/Izajás atya/ Lakatos László ünnepi könyve 
nyomán. 

Polyák Péter 



„Én vagyok a feltámadás és az élet…” (Jn11,25) 

Ezt a kijelentését Jézus Lázár feltámasztása előtt 

mondja testvérének, Mártának. Krisztus sok beteget 

gyógyított meg, sok megszállottat tisztított meg, de 

csak három embert támasztott fel a három éves 

működése alatt. Jairus leányát, a naimi özvegy fiát 

és Lázárt. Közös a három történetben, hogy a 

gyógyításokkal és ördögűzésekkel ellentétben a 

feltámasztásra nem kéri senki Jézust.              

Azokat teljesen önszántából, belső indíttatásból 

teszi. S hogy erre miért nem kéri senki? Talán, mert 

nem gondolják, hogy képes rá, vagy csak nem jut eszükbe. Az ember addig 

keres gyógyírt, míg él a beteg, ha már meghalt, akkor már nem kell keresni. 

Jairus esetében is ez történik: Mikor már meghal a lánya, akkor üzennek neki, 

hogy ne fárassza a Mestert, mert már meghalt, nem tudja meggyógyítani.   

Jézus azonban tovább megy, és visszahozza az életbe a leányt, bár senki sem 

számít erre, nem kérik rá. Ez Krisztus igazi csodája, és ezt fogalmazza meg 

Lázár feltámasztása előtt: „Én vagyok a feltámadás és az élet…”. Ő azért jött 

az emberek közé, azért lett emberré, hogy feltámassza az elesett embert.     

Ezért történik így a három feltámasztás, mert Krisztusnak ez a fő küldetése, 

feladata, ezért nem kell külön kérni, mint a gyógyításokat. Nekünk sem kell 

kérni, mert értünk, értem is önként megtette, engem is feltámaszt minden 

gyónásban, minden szentáldozásban, minden húsvétkor. Nekünk az a dolgunk, 

hogy engedjük neki, hogy minket is feltámasszon bűneinkből, és életünket újra 

az Atya felé terelje. Ámen. 

Martinek Zsolt 
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Jézus hívja barátját, Lázárt 

A nagyhetet megelőző szombaton 

emlékezik az egyházunk a mi Urunk Jézus 

Krisztus csodájáról, amikor a negyednapos 

halott Lázárt a sírból feltámasztotta.         

Ez az ünnep átvezet bennünket a 

nagyböjtből a nagyhétre, megmutatja 

Krisztus erejét a halál fölött. A csoda 

által bátorítja Jézus tanítványait, mielőtt 

elérkezik az ő szenvedése. Szeretné, ha 

megértenék, hogy Ő szenved és meghal, de mégis Ő az Úr, a győztes, a halál 

fölött. Jézus előrevetíti nyolc nappal későbbi halálát. Feltárul számunkra Jézus 

két természete. Sír érte, valódi fájdalmat érez szeretett barátja iránt.                 

Ezután nyilvánosságra kerül az Ő Isteni ereje, hiszen a holttestben már 

visszafordíthatatlan a folyamat, a lebomlás megindult és mégis Jézus szava 

kiszabadít a halál fogságából és életre kelti Lázárt. Az Úrnak ezt az isteni és 

emberi kettősségét (Istenember) kell szem előtt tartanunk az egész nagyhéten, 

főleg nagypénteken.  

Az ikon azt 

mutatja, hogy 

Krisztus hívja 

barátját, jöjjön ki a 

sírból. Lázár kijön a 

sírból, habár továbbra 

is a temetkezési 

gyolcsok gúzsba 

kötik. Krisztus áldó keze, mintegy hívó szó, Lázárra mutat. Lázár fogadja a 

hívást és ellenállhatatlanul elindul Jézus felé. Közöttük van egy valaki, aki 

tanúja ennek a csodának, Isten erejének. Ez a személy bennünket képvisel, 

kiemel a tömegből, hogy Jézushoz csatlakozva végigjárjuk vele a                  

Via Dolorosa-t. A háttér Jeruzsálem város falait mutatják, ahová hamarosan 

megérkezik Krisztus diadalmasan és elkezdődik számunkra is a nagyhét. 

Pacsai János 
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Menekülés a fájdalom elől 

Sokan menekülünk, de ez nem baj. Menekülünk munkahelyi gondok 

elől, házassági problémáktól, gyermeknevelési kudarcoktól. Menekülünk a 

betegségünktől, keserűségünktől, csalódottságunktól.  

A menekülés hozzátartozik az életünkhöz. Csak az a kérdés, hogy hová 

menekülünk? Alkoholba, dohányzásba, más ember ölelésébe, a semmibe 

(buddhizmus)? Nem baj, ha menekülünk, csak Isten felé, Jézus Krisztus felé 

meneküljünk! Így jöttek létre az első sivatagi közösségek, majd a kolostorok. 

Evilágból, Krisztus ölelésébe menekülni. 

A ma élő ember nem tud mit kezdeni a fájdalommal. Társadalmi 

gondolkodásunk: hogyha a házasság nehéz, kemény, akkor el kell válni, el kell 

menekülni. Ha a munka kényelmetlen, akkor el kell menekülni. Amikor a 

szüleim határozottak, el kell menekülni otthonról. Amikor az iskolai 

követelmény nehéz, akkor el kell futni és ki kell maradni az iskolából.              

A fájdalom olyannak tűnik, mint amit minden áron el kell kerülni.  

De gondoljunk bele, hogy mit jelentene számunkra, ha az Úr Jézus is 

hasonló módon cselekedett volna. Ez azt jelentené, hogy nem szenvedne értünk 

és nem engedné keresztre feszíteni magát. Álljunk meg Jézussal a getszemáni 

kertben! Idézzük fel, mi történik ott! A mai ember reakciója szerint az lenne a 

normális, ha azt mondaná: a keresztre feszítés szörnyű és elmenekülök előle.  

Mi is mindent megteszünk most is, hogy elkerüljük a szenvedést. Adjunk hálát 

az égnek és tekintsünk csodálattal a mi Urunk Jézus Krisztusra, mert ő éppen az 

ellenkezőjét teszi. 

Jézus ahhoz, hogy legyőzze a problémát, szembesíti vele önmagát. 

Ismerve az emberi természet gyengeségeit, alázattal és hűséggel szembenéz 

azzal, ami az életében most szembejön a szenvedéssel és a halállal.       

Nézzünk szembe mi is bűneinkkel, kudarcainkkal, hiányosságainkkal!  

Legyen bátorságunk azt tenni, amit Krisztus tett. Jézus Krisztus az ő 

keresztje által, amikor hasonulunk hozzá, minket is erőssé tesz, mert a kereszt 

által legyőzte a halált. A kereszt emlékeztessen bennünket arra, hogyha igazán 

gyenge az ember, akkor tapasztalja meg Isten erejét. „A keresztről szóló tanítás 

azoknak, akik elvesznek, balgaság ugyan, de nekünk, akik üdvözülünk, Isten 

ereje.” (1Kor1,18)  

Szeretettel: Lelkiatyád 



Sajópálfalai programok 

a könnyezés 300. évfordulóján 
 

Dátum      Program 

Április 1.     Palánki Ferenc püspök atya által vezetett lelki nap a 

      Miskolci Kerületnek. 

Április 3-6.     Zotikosz dolgozóinak, nevelőszülőinek lelki napja 

Április 8.     Cursillós lelki nap 

Április 22.     Orvosok lelki napja 

Április 27-30.    Jézus ima lelkigyakorlat 

Létrás Szent János: Mennyekbe vezető létra   

Ezzel a kiadvánnyal segíteni szeretnénk a 

még buzgóbb Krisztuskövetésre, a lelkiélet 

mélységeire, hogy a nagyböjt futását 

lelkesen végezve célba érhessünk, nem csak 

a Húsvét elérése, de a minél teljesebb 

megszentelődés által is.  

 

 

 

 

Elérhetőség: 46-792-718 

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig, 900 - 1700 
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Baba—mama foglalkozás 

Szeretettel várunk minden anyukát és babáját (0-3 éves korig),  

kéthetente a Missziós Irodában!  

(3526 Miskolc, Szeles utca 35.) 
 

Áprilisi foglalkozások időpontja: 

2017. 04. 04. (kedd): 16:30-17:15 

2017. 04. 25. (kedd): 16:30-17:15 
 

Ölbeli játékok, mondókák, énekek, 

kötetlen játék, beszélgetés...  

Érdeklődni lehet: Bárányné Nagy Melindánál 06-30-630-5202 
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Húsvéti tojások filcből  

Hozzávalók: 

- tetszőleges színű filc anyag 

- vatta a kitöméshez 

- cérna, tű, olló  

Elkészítés: A filc anyagra megrajzoljuk és kivágjuk a tojás alakját, 2 példányban. 

Ezután tetszőleges módon filc figurával, szalaggal, gombokkal díszítsük fel a tojás két 

oldalát. Ha elkészültünk a díszítéssel, szegővarrással, vagy más néven pelenkaöltéssel 

összevarrjuk a két darabot. A varrás befejezése előtt kitömjük kevés vattával, hogy 

kerekebb hatást érjünk el. Barkaágra akasztva a húsvéti asztal méltó díszeivé vállnak.  
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Minden kedves olvasónknak a feltámadt Krisztus örömével 

kívánunk: Áldott húsvéti ünnepeket! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Húsvéti locsolkodó vers  

Feltámadás ünnepén  

Örömhírrel járok én:  

Olyan, mint a mi Megváltónk,  

Nem járt még a Föld színén.  

Nagy kő fedte bár a sírt,  

Asszonycsapat csendben sírt:  

Megnyílt sírból égi angyal  

Zengte szét a drága hírt:  

Ne féljetek, higgyetek!  

Örvendezzen szívetek!  

Isten Fia feltámadott,  

Győzött sír és gyász felett.  

Hálás szívvel áldom Őt,  

Ő készíti a jövőt.  

Ő az élet, Ő a béke,  

Fáradt szívek menedéke.  

Ha eljön, és feltámadunk,  

Mindörökké áldjuk Őt.  



 

A cikkeket vagy véleményüket a következő e-mail címre várjuk: missziosiroda@gmail.com 

Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Lapzárta: előző hónap 25. 

Kiadja: A Miskolci Egyházmegye Missziós Irodája — MI 

Ezt a hírlevelet Csoma Zsuzsanna szerkesztette. (tel.: 06 30 9577069) 

Felelős  kiadó: Juhász Géza első helynök (tel.: 06 30 7426266) 


