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Az Egyház hét szentsége 
 

Az Újszövetség szentségeit Krisztus alapította. Minden szentség egy bizonyos módon 
hasonló az Istenemberhez. Ahogy ugyanis Krisztusban a láthatatlan Istenség 
összefonódott a látható emberi természettel, úgy foglalják magukba a szentségek a 
láthatatlan kegyelmet a látható külső jelekkel. Krisztus így állítja a szentségeket a mi 
természetünk szolgálatába, amelynek a láthatóból a láthatatlanba kell 
felemelkednie. 

Krisztus a szentségeken keresztül mennybemenetele után is tovább munkálkodik itt a 
földön, mivel a szentségek valójában az Ő emberi megtestesülésének kiterjesztései vagy 
meghosszabbításai. Ahogy Krisztus isteni erejét földi élete során emberi természetén 
keresztül is kisugározta, mikor például keze rátételével beteget gyógyított, úgy részesíti 
most az emberiséget isteni erejében és kegyelmében a szentségek által, hiszen valójában 
Ő az, aki a szentségeket adja, az ember, aki a szentségeket kiosztja, csak az Ő 
meghatalmazottja. 

A szentségek vétele által a kegyelem látható csatornákon árad felénk, ahogyan az 
emberi természetünkben megjelent Krisztus által ismertük meg a láthatatlan Atya 
szeretetét, úgy közlik velünk a Krisztus által alapított szentségek Isten azon ajándékait, 
amelyek az üdvösség útján elindítanak, vezetnek, táplálnak, gyógyítanak, megújítanak és 
egymás szolgálatára képessé tesznek minket. 

A szentség látható jelei nélkül nem lehetnénk biztosak abban, hogy valóban 
megkaptuk a kegyelmet. Azok a keresztény testvéreink, akiknél nincs bűnbánat 
szentsége, kérhetik és kérik is Isten megbocsátását, de sohasem lehetnek biztosak abban, 
hogy Isten megbocsátott. Aki pedig hittel él a bűnbánat szentségének lehetőségével, 
szentgyónása után hallja az egyértelmű kijelentést: Isten megbocsátotta bűneidet, járj 
békével. 

A hét szentség a keresztény élet minden fontos pillanatát és állomását érinti: a 
szentségek a keresztények hitéletéhez megadják a születést és a növekedést, a gyógyítást 
és a küldetést. A szentségek tehát egymásra épülnek a következők szerint: 
 A keresztény beavatás szentségei: Keresztség, Bérmálás, Oltáriszentség 
 A gyógyulás szentségei: Bűnbánat, Betegek kenete 
 A küldetés és közösségi szolgálat szentségei: Egyházi rend, Házasság 
A továbbiakban ebben a sorrendben ismerkedünk meg egy-egy szentséggel.  

András atya 
 

A feltámadott Úr kegyelmeiben gazdag húsvéti ünnepeket kíván a Kedves 
Híveknek és Szeretteiknek      András és Pál atya 
 

TTÓÓCCÓÓII  HHAARRAANNGGSSZZÓÓ  
A Szent Család Templomból 

19. évfolyam 3.szám - az Úr 2018. évének március havában 



 2 

Események templomunkban 
 
Március 4. Árkosi Jázmin és Kozma Zsófia részesült a keresztség szentségében. 
Március 9. Templomunkban a hétköznapi szentmiséken kántorizáló Xavér testvérünk e 
napon szolgált nálunk utoljára. Százhalombattára távozott. Ott lesz kántor. – E nap 
délelőttjétől másnap délelőttig (a pápa kezdeményezésére a világegyház számos 
templomához hasonlóan) a mi templomunkban is (24 órás virrasztás az Úrért) 
szentségimádást tartottunk. 
Március 25. Virágvasárnap. Barkaszentelés 9 órakor az Angyalföld téri volt kápolnánk 
előtt. E napon emlékezünk meg Urunk Jeruzsálembe való bevonulásáról, s ennek 
emlékére körmenetben vonulunk be a templomba, a virágvasárnapi szentmisére. 
Március 29. Nagycsütörtök. Az esti szentmisével kezdi az Egyház a Szent 
Háromnapot, s megemlékezik az Oltáriszentség alapításáról. Szentmise után 21 óráig 
virrasztunk a hátsó hittanteremben elhelyezett Oltáriszentség előtt.  
Március 30. Nagypéntek. Szigorú bőjti nap. Krisztus szenvedését és halálát 
ünnepeljük, majd a Kereszt előtt fejezzük ki hódolatunkat. A szertartások keresztúti 
ájtatossággal kezdődnek 17:30-kor.  
Március 31. Nagyszombat. 20 órakor tűz- és húsvéti gyertyaszenteléssel kezdődik a 
nagyszombati virrasztás, amelyet a feltámadást ünneplő vigíliai szentmise követ, végén a 
feltámadási körmenettel és ételszenteléssel. 
Április 1. Húsvét vasárnap. Urunk feltámadása. Főünnep. Az ünnepi szentmise után is 
lesz ételszentelés. 
Április 2. Húsvét hétfő. Nem parancsolt ünnep. Templomunkban 18 órakor lesz 
szentmise. 
Április 7. Angyalföld téri régi kápolnánkban adományokat fogadunk és osztunk 
rászoruló testvéreink számára. Ekkor osztjuk ki a tartós élelmiszergyűjtés idején hozott 
adományokat is. 
Április 8.Húsvét 2. vasárnapja. Az Isteni Irgalmasság vasárnapja. Ezen a napon a 
szokásos feltételek mellett teljes búcsú nyerhető. 
 

A Szentsír és az oltár díszítésére adományokat köszönettel elfogadunk. 
 

Figyelem! Óraátállítás! 

Március 25-én, vasárnap hajnalban 2 órakor 3 órára kell előreállítani óráinkat. A 
szentmisék és a szertartások e naptól a nyári időszámítás szerint kezdődnek. 
 

Megkérdeztük 

Volt már „egyiptomi fogságból való szabadulás”- élménye? 
 

Az 1970-es évek dereka táján kaptam behívót sorkatonai szolgálatra. Békés, szeretetteljes 
családban nevelkedtem és éltem, ahol soha kiabálást, durvaságot nem tapasztaltam, rossz 
példákat soha nem láttam. Bezzeg a katonaságnál! Szinte kicsúszni láttam magam alól a 
talajt, mert ugyan hol volt ott szelídség, békesség, jóindulat?! Az újoncokat egyébként is 
mindenki ugráltatta, hajszolta, sőt megalázta. Néhány hét alatt rá kellett jönnöm, hogy a 
mi századunk még egészen paradicsomi állapotot mutat a többi, általunk „durung”-nak 
nevezetthez képest. A laktanya sorkatonák által betölthető legjobb beosztásaiba pl.  
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parancsnoki sofőrök, írnokok stb. mind  tőlünk kerültek ki a katonák. Az alapkiképzés 
után valóban minden társam meg is kapta a maga beosztását: ki valamelyik műhelybe 
került, ki raktárba, ki a kazánházba stb., csak nekem nem jutott semmi. 
Egyik napról a másikra át is helyeztek egy másik századhoz! Ott aztán megkóstoltam a 
poklot. Céltáblája lettem a műveletlen, rosszindulatú, sőt szadista hajlamokkal 
rendelkező idősebb katonáknak, sőt egyes tiszthelyetteseknek. Sok keserűséget, 
megaláztatást nyeltem. Isten volt az egyetlen reményem. Nem azt kértem és vártam tőle, 
hogy ebből a helyzetből megszabadítson, hanem csak azt, hogy némi lelki erőt nyújtson, 
s hogy a két éves itt töltendő szolgálati időmet minél kevesebb lelki kárral vészelhessem 
át. Az teljesen biztosnak tűnt számomra, hogy ettől a századtól, s a benne tapasztalható 
minden rossztól leszerelésemig meg nem szabadulok. 
Ám egyszer csak hívattak az irodába és közölték, hogy felsőbb parancsra kineveztek a 
parancsnoki épületbe az egyik legmagasabb írnoki beosztásba. Emberséges, jó szándékú 
főtisztek lettek a főnökeim, akiknek száját trágár kifejezés soha el nem hagyta. Ez a 
csoda mélységes hálát ébresztett bennem az Úristen iránt, aki szabadulással ajándékozott 
meg engem, noha erre emberi számítás szerint már semmi eséllyel nem rendelkeztem. 
.Az eset egész életem egyik meghatározó élménye lett.          Takács József 

Urunk kínszenvedése és feltámadása 
 

Jézust úgy megverték ostorral a római katonák Pilátus parancsára, hogy ha ma 
történne hasonló valakivel: rögtön jönne szirénázva a rohammentő, hogy súlyos, sőt 
életveszélyes sérülései miatt kórházba szállítsa. Az Ő sebeinek fájdalmait azonban nem 
enyhít(h)ette senki, hanem továbbiakkal tetézték, melyek végül halálát okozták.       -ács 
Krisztus meghalt. De halála sötétségében örökre széttépte a halál láncait. Azok a 
láncok többé nem tarthatják fogságban azt, aki saját kezdeményezésére nem ezt választja.
                 Thomas Merton O.C.S.O. 
A feltámadt Krisztusban élve elfoglalhatom helyemet és élhetem újból életemet a 
világban, anélkül, hogy belefulladnék, anélkül, hogy rombolnám, inkább az átalakulás felé 
viszem, amelyet várva vár. A feltámadt Jézusban  felfedeztem az igazi szabadság forrását: 
mindenben szeretni az Istent. A feltámadt Krisztus a tökéletes ember, és benne minden 
emberi eltalál Istenhez.                      Jean Laplace: A Lélek műhelyében. (Részlet.) 
Hiszel-e Jézus Krisztusban, az Isten Fiában, 
aki a Szentlélektől Szűz Máriából született, 
és keresztre feszítették Poncius Pilátus alatt, meghalt és eltemették, 
és a harmadik napon feltámadott élőként a halottak közül, (…) ? 

          (Római Hippolütosz: Tradicio apostolica. (Az egyik legrégibb apostoli hitvallás) 
 

A keresztségben történt veled valami, amit igazából nem fogtál föl. Az Egyház tanítása 
szerint Jézus Krisztussal eltemetkeztél, és vele együtt föl is támadtál. Új és örök életet 
kaptál annak ereje által, aki őt föltámasztotta a halottak közül, mégsem mered az Ige 
oldaláról és az Egyház tanításának fényében nézni az életedet. Meghaltál, és új életet élsz 
Krisztusban. Hiszed-e ezt akkor, amikor nehéz, amikor szenvedsz, amikor nem mennek 
jól a dolgaid? El mered-e hinni, hogy új és örök életet kaptál, és a feltámadott életedet 
éled? Krisztus ezért jött.  
„Kelj föl, te álmos, támadj föl holtodból, és Krisztus rád ragyog.” (Ef 5,14)  
                  Varga László kaposvári püspök 
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Keresztény öröm 
 

Az a mi keresztény örömünk, hogy a mennyei Atya, elküldte a Szent Fiát, Jézust, hogy 
kiengeszteljen minket magával, és általa mehessünk hozzá, gyermekei legyünk, 
üdvösségünk legyen. Jézus Krisztus maga az örömünk, és még a mi mennyei 
Édesanyánk, a Szűzanya is. A Szűzanyának is megköszönhetjük, hogy részt vállalt a mi 
megváltásunkban azzal, hogy igent mondott az Atyának. Hálásnak kell lennünk, hogy 
Jézusé lehetünk, élhetünk a kegyelméből, imáinkban hozzá fordulhatunk, segíthetünk 
egymásnak, derűssé teszi a szívünket. Felemeli a megtört szívűeket, Ő az út a mennyei 
Atyához, mindenkit nagy szeretettel hív, hogy részesülhessünk a mennyei dicsőségben. 
Fogadjuk is el, és mi is támadjunk fel lelkiekben, hisz Ő csak- is a legjobbat akarja 
nekünk. Hozzá tartozik Isten irgalma, hiszen milyen nagy öröm, hogy szeret minket és 
megbocsátja bűneiket, ha szívből megbánjuk. Ilyenkor örvendező szívvel mehetünk 
tovább, Istennek tetszően. Hit által találkozunk is Vele a mindennapjainkban, hogy 
kijavíthassuk a hibáinkat. Nyitott szívvel legyünk az Úr Jézus felé, hiszen csak akkor tud 
működni a Szentlélek is bennünk, hogy ezáltal is Isten örömében legyünk, jobban 
meghalljuk szívünkben hívó szavát. Engedjük magunkban munkálkodni, hogy 
elvezessen az örök üdvösségre. Ez a végső öröm, minden keresztény öröme. Az Örök 
Élet. Amelyet, ha kitartóak vagyunk, a Szentháromság egy Istennel tölthetünk. De addig 
is tartsunk ki, és az Úr Jézussal együtt járjuk az utunkat. Ide tartozik a lelkünkben az Ő 
kiteljesedése, amely szintén nagy boldogság a lelkünknek. Kívánjuk ezt másoknak is, 
mert az is boldoggá tesz minket, ha szívből imádkozhatunk másokért. Nem szabad 
feladnunk, ki kell tartanunk, hogy Isten öröme eltölthessen minket, és amint a mennyei  
Atya Jézust feltámasztotta, minket is fel akar támasztani a bűneikből, hogy élhessünk. 
Jézus valóban él, Ő a mi életünk, ahogy mondta: ,,Én vagyok a feltámadás és az élet, aki 
hisz énbennem, ha meghal is, él” (Jn 11.25). A Jóisten áldjon meg mindenkit az Úr Jézus 
nevében. Ámen.                                                                            ….. Tóth Szilvia 
 

Szeretettel ajánljuk 
Március 29-én, nagycsütörtökön délelőtt 10 órakor Palánki Ferenc megyéspüspök 
egyházmegyénk papjaival koncelebrálva olajszentelési misét mutat be Nyíregyházán a 
Magyarok Nagyasszonya társszékesegyházban. Szeretettel várják a Kedves híveket! 
 

Vasárnapi szentmiséken felolvasó testvérek 
 

Március 25. (Virágvasárnap): Ministránsok 
Április 1. (Húsvét vasárnap): Molnár Katalin 
Április 8. (Húsvét második vasárnapja): Pallag család 
Április 16. (Húsvét harmadik vasárnapja): Rózsafüzér Társulat 
 

Megér egy mosolyt 

- Szabad-e imádkozás közben dohányozni? 
- Szó sem lehet róla! Istennel folytatott párbeszédünket ilyen félig-meddig bűnös 

élvezettel semmiképpen sem terhelhetjük! 
- És szabad-e dohányzás közben imádkozni?  
- Hát természetesen! Maga a Szentírás is buzdít bennünket, hogy mindenkor 

imádkozzunk! 


