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Húsvét, a megváltás ünnepe
A bűn által az ember elszakadt Istentől, és elveszítette az isten-kapcsolatát.
Húsvét üzenete a megváltás. Bár Jézus Krisztus megváltotta az emberiséget, a bűn mégis jelen van a
világban. Egyszerűen az emberek sokasága nem vesz tudomást a megváltásról. Nem hisz az örök
életben, nem hisz az örök ítéletben. A mai világ bűnben él. S a bűn annyira elhatalmasodott az
emberben, hogy nem lát, nem hall semmit abból, ami isteni, ami visszavezetné a tiszta kegyelmi
állapothoz.
Nem látni az emberi arc tisztaságát. nem látni az ember
méltóságát. És nem látni az életet. A mai húsvét szimbóluma a
mariupoli színház, melyben háború elől meghúzódott családok
nagy fehér betűkkel kiírták a színház elé és mögé – úgy, hogy az
égből is látszódjék – azt az orosz szót: „gyetyi”, azaz gyerekek.
De nem számított… Az emberi harag és a lélektelenség ledobta a
maga bombáit, hogy megsemmisítse azt, ami isteni, ami az élet.
Elszomorító képek, az egész olyan, mint egy film, ami
nyomasztó és fájdalmas. Ki szeretnénk szállni az egészből, ki
szeretnénk kapcsolni az adást, de nem lehet, mert ezen a
Húsvéton ez a valóság.
Már csak az az egy mondat jut az eszembe, amelyet Pál apostol írt a rómaiaknak: „Ahol azonban
elhatalmasodott a bűn, túláradt a kegyelem, hogy amint a halálban uralkodott a bűn, úgy
uralkodjék az örök életre szóló megigazulás által a kegyelem is, Urunk, Jézus Krisztus által.” (Róm
5,1-8,17) Hívő emberként bízom benne, hogy ez a kegyelem, amely túlárad minden bűn ellenére,
megszenteli, megáldja ezt a földet, hogy béke legyen, s akkor elmondhatjuk majd a Hiszekegyben,
hogy az Isten megváltott bennünket, hogy mind meg tudjunk tisztulni, hisz a megváltásban ott a
megtisztulás.
Zoltán atya

Krisztus feltámadt! - Valóban feltámadt!
Zoltán atya áldott húsvéti ünnepeket kíván
e lap minden olvasójának!
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Evangélium Szent Máté apostol könyvéből (Mt. 27,11-14,22-25.)
Közben Jézust a helytartó elé
állították.
A
helytartó
megkérdezte tőle: „Te vagy a
zsidók királya?”
„Te mondod” – felelte Jézus.
A főpapok és vének vádjaira
azonban nem felelt semmit.
Erre Pilátus így szólt hozzá:
„Nem hallod, mi mindennel
vádolnak?”
De ő egyetlen vádjukra sem
felelt. Pilátus tovább kérdezte:
„Hát
Jézussal,
akit
Krisztusnak monda-nak, mit
tegyek?”
Mind azt kiabálták: „Keresztre
vele!”

Munkácsy Mihály: Krisztus Pilátus előtt

„De hát mi rosszat tett?” – kérdezte.
Annál inkább ordították: „Keresztre vele!”
Pilátus látta, hogy nem megy semmire, sőt a zajongás még fokozódik is. Vizet hozatott, s a nép szeme
láttára megmosta kezét: „Ennek az igaz embernek vére ontásában én ártatlan vagyok – mondta. – Ti
lássátok!”
Erre az egész tömeg zúgta: „Vére rajtunk és fiainkon!”
Egyetemes (ökumenikus) imahét
Az imahét anyagát a Közel-keleti Egyházak Tanácsa állította össze. Mottója: „Láttuk az ő csillagát
napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt”
(Mt 2:2-12) „bölcsek jöttek napkeletről Jeruzsálembe és kérdezősködtek: „Hol van a zsidók újszülött
királya? Láttuk csillagát napkeleten, s eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódolatunkat.”
Ennek hallatára Heródes király megriadt, s vele egész Jeruzsálem. Összehívta tehát a főpapokat és a
nép írástudóit, és tudakozódott tőlük, hol kell a Messiásnak születnie.
„Júda Betlehemében – válaszolták –, mert így jövendölt a próféta: Te Betlehem, Júda földje,
egyáltalán nem vagy oly kicsi Júda nemzetségei közt, hisz belőled származik majd a vezér, aki
népemnek, Izraelnek pásztora lesz.”
Erre Heródes titokban magához hívatta a bölcseket és pontosan megtudakolta tőlük a csillag
feltűnésének idejét. Aztán elküldte őket Betlehembe: „Menjetek – mondta – s szerezzetek pontos
értesülést a gyermek felől! Ha megtaláljátok, jelentsétek nekem, hogy én is elmenjek és hódoljak
neki.”
Azok meghallgatták a királyt és útra keltek.
S lám, a csillag, amelyet napkeleten láttak,
vezette őket, míg végre meg nem állt a hely fölött,
ahol a gyermek volt. A csillagot meg-pillantva
nagyon megörültek. Bementek a házba, és
meglátták a gyermeket anyjával, Máriával.
Leborultak és hódoltak neki, majd elővették
kincseiket s ajándékot adtak neki: aranyat,
tömjént és mirhát.
Mivel álmukban utasítást kaptak, hogy ne
menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek
vissza hazájukba.”
Ravenna

2/8

Szilágyi János görögkatolikus pap, a Leányfalui Lelkigyakorlatos ház igazgatója:
Az idei Ökumenikus imahét mottója a jól ismert történetről szinte mindent elmond. Ez a történet a
képzőművészetben, leginkább a festészetben az egyik leggyakoribb téma. Sokan mondják, hogy ez
olyan szép történet, hogy nem is lehet igaz.
Tudni kell azonban, hogy ezekben az időkben mindent képekben beszéltek el. Az írás is gyakran, az
egyiptomi, a kínai, sok másik is szóképekből tevődik össze, a történeteket is hasonlóan
történetképekkel hozták közel.
Jézus Urunk is egy mondatban elmondhatta volna, hogy az Atyaisten nem félelmetes valaki, nem
végzet, hanem Ő a Nagybetűs Szeretet. Ehelyett elmondja a tékozló fiú történetét, ami könnyen
felfoghatóan, érzelmi festéssel hozza közel mondanivalóját.
Így a napkeleti bölcsek története is ilyen képekkel festett történet. A görög eredeti szöveg
csillagnézőknek nevezi őket, amely az akkori idők legmagasabb szintű értelmisége volt. Tehát a világ
legtöbbet tudói is felfedezik Isten csillagát, amely vezeti őket. Ma is igaz, nagyon sok tudós fedezi fel
magának a saját tudományában is Isten vezérlő csillagát.
Ilyen volt például a fizikus Heisenberg is. A civilizáció ártalmait, a világot eluraló pusztító elméleteket
és életvitelt, az egyre jobban visszaszoruló kereszténységet látván (1901-1976 élt!), így írt: „Itt az idő,
hogy megkeressük az égen ama fényes esthajnalcsillagot – tudjuk, hogy egyszer Jézus nevezte így
magát – és ahhoz igazodjunk, mert a mi műszereink már nem pontosak!” Így a Nobel díjas fizikus.
Tehát Isten nemcsak a betlehemi
egyszerű
pásztorokért
jött
közénk, hanem minden emberért
született meg.
Bölcs az, aki rádöbben arra, hogy
érte is megszületett Jézus
Krisztus. Ezért mindegyikünk
okkal keresheti azt a csillagot,
amely a betlehemi jászolhoz, az
érte is megszületett isteni
kisdedhez vezeti.

Különösen most fontos ez, amikor a világot eluralta a minden józan észt nélkülöző gondolkodás és
életvitel. Ráadásul mindezt határtalan erőszakkal terjesztik. Most van nagyon szükség a csillag
megtalálására és követésére.
Vajon mi észleljük-e az idők jeleit, hogy felfigyeljünk, hasonlóan a napkeleti bölcsekhez, „a csillagok
állását”, amely mutatja nekünk, hogy „új korszakba” kell lépnünk? Ahogy ők szüntelenül figyelték az
eget, hogy felismerjék az új időket jelző csillagállást, úgy nekünk is észnél kell lennünk, éberen kell
figyelnünk. Nekünk sem elég csak bölcselkednünk, hanem ahogy a napkeleti bölcsek tették,
cselekednünk kell.
Ők felkerekedtek és az akkori körülmények dacára hosszú, fáradságos és felettébb veszélyes utat tettek
meg. Még politikai konfliktusba is keveredtek, amikor Heródeshez fordultak iránymutatásért.
Amit a történet ezen a pontján olvasunk, az hátborzongató. A zsidó főpapok és írástudók pontosan
megadják a Messiás születésének helyét, majd semmit sem tesznek, hogy az évszázadok óta várt
Megváltó fogadására, köszöntésére induljanak. Sőt, gyilkosságra készülnek. A messziről jöttek
indulnak el, meg is találják és leborulnak előtte.
Zoltán atya: A közel-keleti egyház a napkeleti bölcsek történetét ajánlja elmélkedésre. Talán ezek a
bölcs emberek meglepődtek, talán meg is ijedtek, hogy Isten más útra utasítja őket, amin
hazatérjenek. Az új, az ismeretlen félelmet okoz. Ez az új, más út jó lesz-e? De Isten utasítására
vállalják az ismeretlent. Az ökumené is ilyen.
Elsőre mindenkiben ijedelmet okoz, bennünk támad elsőre ez az ijedség. Ez új út. De ez szépséges út, a
testvériség szépsége.
Ha egy családban rend van, akkor más családokhoz is szeretettel viszonyul. Magunkban is rendnek
kell lenni ahhoz, hogy személyes legyen az ökumené kiteljesedése. Előbb-utóbb eljutunk oda, amikor
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már senkinek sem az a fontos, hogy katolikus, vagy református, csak az a fontos, hogy van Istenem,
akihez kapaszkodhatok. De erre nem kell várni, bátran el lehet fogadni Isten utasítását a más útra,
mert ez az út is ugyanoda vezet. A családunkból hozott útjelző mellett másikat követve új, szépséges
úton ugyanoda jutunk, az Istenhez.
A tisztaszívűeknek megy ez könnyen. A tisztaszívűek szövetségére van szükség ahhoz, hogy maradjunk
is a követett úton. Isten megadja ehhez az erőt, ha vigyázunk szívünk tisztaságára.
Ehhez segít a betlehemi csillag, a csillag keresése, a csillag követése. A napkeleti bölcsek története azt
mondja el, hogy éberen figyeljük a csillag feltűnését, és ha elkötelezetten követjük azt, el fog vezetni
bennünket az Úrjézushoz.
A csillag. Kisfiú koromban új ravatalozót építettek a falunkban, és nem akartak keresztet tenni a
tetejére. Kommunista világ volt. Mindenki nagyon elkeseredett, Anyán is láttam, és nem értettem,
miért olyan nagy baj ez, de megjegyeztem, hogy nagyon fontos dolog. Busszal vittek minket iskolába,
mert a faluban nem volt iskola, és én figyeltem a templomokat, néztem rajtuk a keresztet. De volt
útközben református templom is, azon meg buzogány volt. Én annak láttam. Később tudtam csak
meg, hogy nem buzogány, hanem az életünket vezető csillag.
A kereszt, a csillag személyessé válik, ha életünk vezetőjévé tesszük. Ezáltal Krisztust találjuk meg, lesz
személyes kapcsolatunk Vele.
Mint szeretteink arca, akikkel mélyen személyes ez a kapcsolat, ami mindig velünk van életükben,
holtjukban is. Elhunyt szüleink, házastársunk arca a szeretet által mindig velünk marad. Így marad
velünk Jézus arca is, ha megtaláltuk a szeretet által megtalált személyes kapcsolatot. Erre vezet a
betlehemi csillag, ez adja a fényt az életünkbe.

Nevelős Géza

Emberben szolgáljuk Istent
A Szent Anna Karitász csoport anno azzal a szándékkal alakult, hogy egyházközösségünk tagjai az
irgalmasság szeretete által segítsék, támogassák falunk nehézségekkel küzdő lakóit. A
szomszédunkban zajló háborús események, a menekültekről való gondoskodás szükségessége a lokális
kezdeményezést
felül
írta,
egyetemes
szintre
emelte
karitatív
szolgálatunkat.
Sajnos az események tükrében elhúzódó háborúra és egyre növekvő menekültáradattal, tartós
segítségnyújtással kell számolnunk.
Leányfalu kitűnőre vizsgázott az első héten, hatalmas összefogás, adakozás indult el több szálon,
melyből karitász csoportunk is kivette részét. Február 28.-tól március 04.-ig folyamatosan
adományokat gyűjtöttünk a CBA előtt. Az adományozók többsége nem a facebookról tájékozódik, így
számukra is közvetlen lehetőséget teremtettünk a háború elől menekülők támogatására. Nagyon
megható volt tapasztalni a kispénzű emberek szívbéli adakozását is. Az első szállítmányunk (több mint
300kg) a hét elején Barabásra és a Keleti pályaudvarra került a Szent Erzsébet Karitászközpont
munkatársainak közvetítésével.
A további napokon gyűjtött élelmiszerekből, higiéniai
termékekből Pomázon, Leányfalun és Tahitótfalun befogadott családokat támogattuk. A létfenntartási
cikkeken kívül szükségleteik szerint tudtunk mindenkinek ruhaadományt is adni.
Kérjük, hogy akinek tudomása van környékünkön olyan befogadott családról, aki nem kap támogatást,
úgy jelezze felénk, hogy fel tudjuk venni a kapcsolatot velük! (T: +36 30 359 7596).
A háború első hetében 375.340,- Ft pénzadomány gyűlt össze. Célunk Leányfalun és környéken
befogadott családok szükség szerinti segítése. A befolyó pénzadományokból tartalékot képezünk
akkorra, amikor a készletek kezdenek kimerülni és az adakozó lendület csökken.
Ferenc pápa szavait idézve keresztényként „arra kaptunk meghívást, hogy Jézust, a jó és irgalmas
pásztort követve, valamint az ő kegyelme által vezetve, olyan örvendező tanúságtétellé tegyük
életünket, amely utat mutat mások számára, reményt és szeretetet visz mások életébe.”
Ebben a nehéz időben nagyon fontos, hogy átérezzük azoknak a helyzetét, akik mindenüket, egy élet
munkájának gyümölcsét hátrahagyva, a puszta életüket mentve, a sors szeszélyének teljesen
kiszolgáltatva fordulnak hozzánk. Szítsuk szívünkben irgalmasságunk tüzét, mert most nem egyszeri,
alkalmi segítségnyújtásra, hanem sajnos hosszas gondoskodásra kell felkészülnünk.
Leányfalu tanúságot tett már vendégszeretetéről a második világháború idején, amikor lengyel
családoknak nyújtott otthont. Ma hasonló módon ki kell tárnunk a szívünket és sugároznunk kell a
remény üzenetét! Örvendetes lenne, ha minél többek tennék magukévá karitász csoportunk jelszavát:
Emberekben szolgáljuk az Istent!
Nagyböjti lelki megújulásunk részét képezze most irgalmasságunk, a menekültekről való gondoskodás
is, melyet szenteljünk meg az értük mondott imádságainkkal.
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A Szent Anna Karitász a gyűjtést heti rendszerességgel folytatja, a Nagyböjti gyűjtést is ezzel a céllal
végezzük. Továbbra is várjuk adományaikat és önkéntes segítőket.
A menekültek megsegítésére lehet pénzadományt küldeni a Szent Erzsébet Karitász Központ
számláján keresztül is: OTP Bank 11706016-0468198, Kárpátajának közleménnyel, vagy a 1356-os
adomány vonalra való telefonálással.
Megújuló, aktuális információinkról folyamatosan értesítést adunk facebook oldalunkon:
Anna Karitász Leányfalu – kérjük, kövessék figyelemmel!

Szt.

Bellavics László
Szent Anna Karitász csoportvezető

A húsvéti bárány
Az Ószövetségben a zsidó húsvét eledele. A báránynak hiba nélkülinek kellett lennie, vérével
megkenték az ajtófélfát, hogy az egyiptomiak elsőszülöttjeire lesújtó Úr a zsidók házait megkímélje.
Tűzön sütve, kovásztalan kenyérrel és vad salátával fogyasztották. Valószínűleg az ó-szemita kultusz
hatása tükröződik benne. Előképe volt az Ábrahám által föláldozott kos.

A bárány a megváltó áldozat előképe. Jézus Krisztus az emberiség váltságára jött a földre, ezért az
Újszövetség az ószövetségi szimbólumokra, előképekre támaszkodva Krisztust Isten bárányának
nevezi. Jézusnak, mint áldozati báránynak a bárányhoz és a szenvedéshez kapcsolása az Apcsel 8,32:
Fülöp prédikációjával kezdődik. Ettől kezdve kapcsolódik egybe a keresztény igehirdetésben a bárány,
az áldozat és a szenvedő szolga képe. Szent Pál apostol az 1Kor 5,7: mondja ki: „a mi húsvéti
bárányunk, Krisztus megöletett”.
A magyar néphagyományban a bárány az ünnep szinte áldozati jellegű eledele. A középkorban a hívek,
illetve jobbágynépek bárányt ajánlottak föl a tihanyi monostornak. Ez valószínű általános volt másfelé
is. Sajátos szegedi hagyomány volt, hogy a régi Rókus-városrészbeli birkavágók, cincárok, régi
felsőtanyai juhászgazdák az ószövetségi zsidók módjára a leölt bárány vérével meg szokták kenni az
ajtófélfát, hogy az ő elsőszülöttjeiknek se legyen bajuk. Hasonló szokás Dusnok rác népe körében is élt.
Csíkajnád, Csíkszentimre székely falukban a bárányt nagypénteken ölik meg, Zalaegerszegen
nagypénteken volt bárányvásár. Budaörs német népe a bárányt egészben szokta megsütni, hogy
csontot meg ne törjenek benne (Jn, 19,36).
Az archaikus középkor reprezentáns jelképe még nem a feszület, hanem az égi dicsőségben trónoló
Krisztus király, a Sion hegyen álló apokaliptikus Bárány. Az ábrázolás feltűnik középkori emlékeinken,
címereinken is.
A bárány nyitja meg az üdvözültek számára a mennyország kapuját, ő választja és hívja meg azokat,
akik kedvesek neki.

részlet a Magyar Katolikus Krónikából

A leányfalui temető felmérése
Befejeződött temetőnk felmérése. Zoltán atyával 2021 őszén fogtunk neki annak a nem kevés időt
követelő tevékenységnek, hogy a leányfalui temető sírjait újra feltérképezzük, és az adatokat
digitalizáljuk.
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A plébánia archívumában található adatokat egyeztettük a számítógépen található adatokkal, s az
egészet összevetettük az általunk – a helyszínen - lejegyzett és felmért állapotokkal.
A temetőnk a domborzati adottságainak köszönhetően néhol rendezetlen, a sorok nehezen
követhetők. Az archívumban és a számítógépen található adatok (sorok és sírok számai) pontosításra
kerültek.
Jelen felmérés alapján a sorok új számozást kaptak, melyeket a temetőben is jelezni fogunk. A sorok
elé számozás kerül, valamint a temető kapuinál is térkép jelzi majd az új rendszert. Ez alapján
könnyebb lesz azonosítani szeretteink sírhelyét, valamint ez alapján lesz beazonosítható a sír a
plébánia számítógépén is.
Felmérésünk nem csak a sírok helyére, de a megváltások idejére is vonatkozik. Kérjük mindazokat,
akik 25 évnél régebbi sírokkal rendelkeznek és nem váltották újra azokat, vagy váltsák meg a
sírhelyeket a plébánián, vagy a törvény értelmében a sírok felszámolásra kerülnek.
Május elejét tűztük ki határidőül a teljes befejezéshez, de ehhez még néhány segítő kézre is
szükségünk lesz. Erről majd Zoltán atya fog beszélni Húsvét után…
Győrik Ágnes

Zoltán atya beszéde – 2021. március 21.
„Kedves Testvérek!
A mai evangéliumban (Szent János evangéliuma; 12. fejezet, 20-25. vers) láthatjuk, hogy micsoda
feszültség van az emberi testben, emberi lélekben. Az evangéliumban szereplő görögök odafordulnak
az apostolokhoz, hogy mutassák meg, ki az a Jézus. Már sok mindent hallottak róla: hogy Messiásnak
nevezik, hogy embereket gyógyít, hogy visszaadja az emberek életkedvét…A „csodaembert” akarják
látni.
De az Úr Jézus nem figyel oda, nem áll ki kevélyen, hogy „én vagyok, akit kerestek, engem
ünnepeljetek”. Inkább arról beszél, hogy mi fog történni Vele, befelé fordul, és nem a külső
tényezőkben keresi a megoldást.
A mai ember is olyan, mint a görögök. A csoda számít, a külsőségek…De miért kívülről várjuk a
megoldást az életünkre, miért nem belül keressük azt a lelkünkben, a személyiségünkben? A görögök
is „csak” látni akarják Jézust. De mit segítene az életükön, ha csak látnák Őt, mit segít a mi életünkön,
ha csak kiakasztjuk a rózsafüzért az autónk visszapillantó-tükrére, ha csak kiakasztjuk a kereszteket a
házunkban – de soha nem imádkozunk?
Csak a külső körülményektől várjuk a megoldást. A külsőségekben keressük a biztonságot. Hiszen
egyfajta biztonságot ad, ha sokan vannak körülöttünk. Úgy érezzük, elismernek, tisztelnek minket.
Egyfajta hatalmat érzünk ilyenkor. Elvárjuk, hogy mindig mozgás, pezsgés legyen körülöttünk, ha
egyedül maradunk depressziósak, idegesek leszünk. És ez borzasztóan káros az emberi lélekre. Hiszen
ilyenkor a külső tényezőknek rendeljük alá a hitünket, a vallásosságunkat, a szemléletünket, az
életvitelünket. Ebben látjuk az örömünket, a boldogságunkat.
De hol van ilyenkor az a lelki élet, amiről Jézus beszél? Hívő emberként fel kell ismerni, hogy a külső
megoldás nem vezet semmire, csak csalfa biztonságot ad. A külsőségekre figyelő embernek nincs belső
lelki élete. Jézus is visszavonul, megéli a belső lelki életet. Mint ahogy megéli azt is, hogy elfordulnak
Tőle az emberek: a szerettei, a tanítványai is…mindenki.
Ez a húsvét kezdete…
Amikor az emberek elhagyják Őt, de Ő és az Atya együtt vannak. Nincs más, csak Ők ketten. Ebbe
belegondolva Jézus is sír: megéli az egyedüllétet, a lelki krízist, a szomorúságot, de ugyanakkor megéli
az Atya szeretetét is. A magányára, a befelé fordulására válaszul hallja az Atya hangját a Szentlélek
által: „Te vagy a szeretett fiam, veled vagyok”.
Nekünk sem kell félnünk attól, hogy belépjünk a belső lelki életünkbe, ha ott egy kicsi magányt élünk
át, egy kicsi szomorúságot, egy kicsi elhagyatottságot. Az Atya majd hozzánk is szól, ahogy Jézussal
tette. Törekedjünk arra ezekben a hetekben, hogy a belsőnkben keressük a megoldásokat, és ne a
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külsőségekben. Ne vigyenek kisértésbe a külső körülmények, mert elbukhatunk: akit felemelnek,
ugyanúgy le is ejthetnek – egyszer fenn, egyszer lenn. Vegyük észre, hogy mennyi szépség van a
világban, mennyi jót kaptunk az életben. Séta közben vegyük észre a pici ibolyát is. Ezek az örömök
mind gyarapítják a belső életünket. Lépjünk be a lelkünkbe, és forduljunk Krisztus felé. Ha
elcsendesedik körülöttünk minden, elindulhatunk azon az úton, amelyre Jézus hív bennünket, hogy
mi is meghalljuk az Atya szavát: „Te vagy az én fiam…”
Ámen”
Pilinszky János

Harmadnapon
És fölzúgnak a hamuszín egek,
hajnalfele a ravensbrücki fák.
És megérzik a fényt a gyökerek
És szél támad. És fölzeng a világ.
Mert megölhették hitvány zsoldosok,
és megszünhetett dobogni szive Harmadnapra legyőzte a halált.
Et resurrexit tertia die.

(és feltámadott harmadnapon)

Húsvéti körmenet Leányfalun

2009

2017
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Olvasni ajánljuk
Pio atya, miként én ismertem: Francesco Forgione, azaz Pietrelcinai
Szent Pio atya (1887-1968) stigmatizált szent volt, Krisztus sebeit viselte
a testén. Pio atya a 20. század és talán minden idők egyik legnagyobb és
legkülönösebb szentje. Már gyermekkorától túláradtak körülötte a
rendkívüli események: látomások, lélekbelátások, csodás gyógyulások,
ördögi zaklatások, bilokációk, nem beszélve az ötven éven keresztül,
haláláig viselt stigmákról. Pio atyát 2008-ban exhumálták, és azóta
zarándokok milliói láthatják a San Giovanni Rotondó-i Szent Pio-bazilika
kriptájában elhelyezett kristálykoporsóban.
Don Gabriele Amorth (1925), Róma ördögűzője Pio atya lelki
gyermeke volt huszonhat éven keresztül. Ez a könyve a nagy szent rövid
élettörténetét állítja elénk, bőven utalva személyes találkozásaikra, saját
vagy a kortársak emlékeire, levelezéseire, nem mellőzve azokat a
fájdalmas és szégyenteljes üldöztetéseket sem, amelyeket Pio atyának el
kellett szenvednie bizonyos sötét erők részéről.
Új Ember kiadó

Sok könyvet találhatunk Pio atyáról. Mindegyik mélyen elgondolkodtató, elmélkedésre sarkalló.
Különösen a leveleit tartalmazók, amelyekben Pio atya lelki vezetőinek ír, amelyekben beszámol
szenvedéseiről, kétségeiről, vívódásairól, kérve a lelki vezetői tanácsait, segítségét.
„Semmi, de semmi nincs körülöttem, csak halványan pislákoló fények suttogják azt a sűrű
sötétségben, hogy Isten a jóságban lakozik!” „Amint imádkozni kezdek, úgy érzem, hogy szívemben
élő szeretet lángja lobban, amely nem hasonlítható e földi világ egyetlenegy másik lángjához sem.”
„Tartsuk mindig égve szívünkben a szeretet lángját, és sohase veszítsük el a bátorságot.” „A
megpróbáltatás még hosszú, de az Isten szeretetéért vállalt tisztítótűz édes.” "Áldott legyen az Isten,
aki oly csodálatosan tudja életünkben váltogatni az örömök és könnyek sorát, hogy ezáltal a lelkünket
ismeretlen utakon a tökéletesség elérésére vezeti." "Istent a könyvekben keressük, de az imában
találunk rá: napjainkban sokan azért nem hisznek többé, mert nem imádkoznak." "Minél több
szeretetet adsz, annál többet kapsz. A szeretet mindent elfelejt, mindent megbocsát, és fenntartás
nélkül ad mindent."

Szertartások rendje a nagyböjt folyamán, a nagyhéten és húsvétkor
A békéért, a háború megszűnéséért nagypéntekig este 21:15-kor online közvetítésben
imádkozunk!
Nagyböjtben a szentmisék:
kedd, csütörtök, péntek: 8:00
április 7, csütörtök: 20:30 gyertyás keresztút
Nagycsütörtök

17:30 szentmise,
szentségimádás

Nagypéntek

17:00 keresztút
17:30 szent liturgia

Nagyszombat

17:30 feltámadási szentmise, körmenet

Húsvét vasárnap

09:30 ünnepi szentmise
11:15 családok szentmiséje

Húsvét hétfő

09:30 szentmise

Segítse egyházközségünket!
Számlaszám: 64700083-10001679

(Szándék megjelölése a Közleményben, pl. Karitász)
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