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AZ 52. NEMZEtKÖZI  EUCHARISZtIKUS KONGRESSZUS ESZtERGOMI MISSZIÓS KÜLDÖttEINEK HÍRúJSÁGA

Országjáró útra indult 
a NEK missziós keresztje
Minden eucharisztikus kongresszusnak van egy szimbóluma. Dublinban 2012-
ben Szent Patrik harangja, Cebuban 2016-ban a Magellán keresztjét tartalmazó 
kápolnamakett volt. A 2020-as Kongresszusnak ez a szimbóluma a missziós ke-
reszt, amely most országjáró körútra indul.

A keresztet Erdő Péter bíboros prímás ál-
dotta meg és indította útjára február 24-én, 
szombaton délután az esztergomi bazili-
kából. A 2020-as budapesti Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszusig a missziós ke-
resztet elviszik valamennyi egyházmegyébe. 
A missziós kereszt még a 2007-es budapesti 
városmisszió alkalmából készült. Az eddig 
az esztergomi bazilikában álló, közel öt 
méter magas, bronzborításokkal díszített 
tölgyfa kereszt Ozsvári Csaba ötvösművész 
(1963-2009) alkotása. Növényi ornamen-
tikája a magyar honfoglalás kori ötvösség 
motívumait idézi. De a feszület nem csupán 
egyedi ötvösmunka, hanem ereklyetartó 
is. A kereszt középpontjában, ezüst tokban 
Szent Kereszt ereklye van elhelyezve, körü-
lötte a levelek fordulataiban magyar szentek 
ereklyéi veszik körbe. A keresztet először a 
2007-es budapesti városmisszión állították 
ki, majd mostanáig az esztergomi bazilika 
északi kereszthajójában kapott otthont.

(iec2020.hu)

Lelki napok az 
Eucharisztiáról
Nagyböjt előtti szombaton Szent-
györgymezőn vehettünk részt egy 
lelki napon „Életünk forrása: Jézus 
az Eucharisztiában” címmel, ahová a 
város minden plébániájáról érkeztek 
résztvevők.

A délelőtti órákban a Ferences Szegény-
gondozó Nővérek a szentmise megélésé-
nek titkát hozták közelebb hozzánk. A 
délutáni időt Fehér Zoltán ötödéves pap-
növendék vezette, csodaszép vetítéssel 
egybekötve az Eucharisztiáról. Lehetősé-
günk nyílt kiscsoportos megbeszélésekre, 
egyéni elmélkedésre és zárásként az úr 
Jézussal szentségimádásban együtt töltött 
időre is. A kapott kegyelmeket azóta is 
hordozzuk. 
Március 4-én vasárnap egy szentségimá-
dással egybekötött nagyböjti lelki délutá-
non vehetett részt a Szent Adalbert Köz-
pontban a város hívő közössége. Versegi 
Beáta nővér, a Nyolc Boldogság Közösség 
tagja, az Eucharisztikus Élet Mozgalom 
elnöke érkezett a NEK missziós küldöttek 
meghívására, és az Oltáriszentség lélekfor-
máló erejéről beszélt nekünk. Nemcsak a 
szentmiséről és a szentségimádásról esett 
szó, hanem az Eucharisztikus életről is. 
Mert mennyire jó lenne, ha az Eucha-
risztia nem lenne távolabbi „dolog” az 
életünkben, mint a társadalom újdonsá-
gai. Ha hagynánk, hogy része legyen az 
életünknek. Ahogy megtanuljuk kezelni 
a technika vívmányait, olyan természe-
tességgel megtanulhatjuk befogadni az 
Oltáriszentség életet alakító valóságát, 
megtanulhatunk a szentmisén kívül is 
Eucharisztikus életet élni.
Az előadás után fél órás csendes szentsé-
gimádáson vettünk részt, ahol „gyakorol-
hattuk” a hallottakat, majd egy rövid sze-
mélyes megosztással zártuk a lelki napot. 
Mindannyian sokat gazdagodtunk ezen a 
szép délutánon. 

Urunk Jézus Krisztus,  
aki elestél az ember bűnének súlya alatt,  

és fölkeltél, hogy magadra vállald 
és eltöröld,  

add meg nekünk, 
gyenge embereknek az erőt,  

hogy hordozni tudjuk 
mindennapi keresztünket, 
és fölkeljünk eleséseinkből 

s elmondjuk a következő nemzedéknek  
üdvözítő hatalmad evangéliumát.                                                     

(Szent II. János Pál pápa)

Kiadják az 52. Nemzetközi Eucharisztikus 

Kongresszus esztergomi missziós küldöttei:

Dévényiné Giesz Bernadett, Dr. Dévényi 

Norbert, Eck Andrásné, Erősné Csató 

Veronika, Láng István, Shugan Zsuzsanna, 

Szeder Bernadett.

Tördelés: Szeder P. Balázs

Elérhetőség: esztergom.nek@gmail.com
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Az úr, mivel szerette övéit, mindvégig 
szerette őket. tudván, hogy eljött az 
óra, amikor ebből a világból átmegy az 
Ő Atyjához, a vacsora közben megmosta 
lábukat, és átadta nekik a szeretet paran-
csát. Hogy rájuk hagyja e szeretet zálo-
gát, s hogy övéitől soha ne távozzon el 
és húsvétja részeseivé tegye őket, halála 
és föltámadása emlékezetéül megalapí-
totta az Eucharisztiát, és megparancsolta 
Apostolainak, „akiket akkor az újszövet-
ség papjaivá szentelt,” hogy visszajövete-
léig ünnepeljék. 
(A Katolikus Egyház Katekizmusa 1337)

Josef Ratzinger: 

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.

Nagycsütörtök:

Az Eucharisztia alapítása

Urunk lelki gyötrelmei   

„Akkor tehát, abban a legszörnyűbb órában ott térdelt a világ Megváltója, istenségének védő-
pajzsát letéve, hívó szavára váró angyalainak vonakodó seregét elbocsátva, és kitárt karokkal 
oda tartotta minden bűntől csupasz mellét a Rá támadó ellenségnek – ellenségének, akinek 
lehelete is pusztító kór, és ölelése haláltusa. Ott térdelt, mozdulatlanul és némán, míg az 
aljas és iszonyatos szörnyeteg az emberi igazságtól mocskos lepelbe burkolta lelkét, hogy az 
tapadjon oda szíve fölé, és a szenny hatoljon be tudatába, furakodjon be elméjének minden 
érzékeny pórusába, és erkölcsi leprával fertőzze, míg csaknem annak érzi magát, ami Ő va-
lójában nem lehet soha, s amivé ellensége Őt tenni hasztalan szerette volna. Ó, borzalom! 
Mikor nem ismert Önmagára, és úgy érezte magát, mint bármelyik alávaló és hitvány bűnös, 
mert homlokát kiverte a romlás véres verejtéke, mely szakadt róla, és végig csurgott testén, 
egészen köntösének szegélyéig! Ó, borzalom! 
Mikor úgy kellett éreznie, mintha keze és lába, ajka, szíve s Gonosz testrészei lennének, és 
nem Istené! Ez a két, egykor ártatlan, de most tízezer véres gaztettől vöröslő kéz lenne az 
Isten szeplőtlen Bárányának keze? Ez a két – imádságok, könyörgések és áldások helyett 
szitkokat szóró, istenkáromlástól és ördögi tanoktól eltorzult – ajak lenne az Ő ajka? És ezek 
az Ő szemei, melyeket megszentségtelenít a bálványok igézete, meg az a sok csúf káprázat, 
amelyekért az ember elhagyta imádandó teremtőjét?”

(Részlet Boldog John Henry Newman írásából)

Nagycsütörtök esti liturgiájában az Eucharisztia alapítására emlékezünk, az Utolsó Vacsora 
felidézésével, amikor Jézus maga köré gyűjtötte tanítványait. A szentírási olvasmányok fel-
idézik az egyiptomi kivonulás éjszakáját, amikor az angyal megkímélte az izraeliták házait, 
mert a bárány vérével megjelölték az ajtófélfákat. A húsvéti lakoma áldozati báránya Krisztus 
előképe: saját testét adja értünk, vére pedig megszabadít a bűntől, az örök haláltól. Nagycsü-
törtöknek éppen ezért ünnepélyes és örömteljes hangulata van. Nagycsütörtök az Egyház 
legősibb ünnepei közé tartozik. Az ősegyházban ezen a napon fogadták vissza a bűnbánókat. 
A nagycsütörtöki evangéliumban halljuk, hogyan mosta meg Jézus tanítványainak lábát. Ez 
a cselekedet örök időkre szóló példaadás, hogyan kell egymást alázatos szívvel szolgálni. En-
nek emlékére a püspök vagy a pap megmossa az arra kiválasztott emberek lábát. A lábmosás 
szertartásában Jézus példájára emlékezik az Egyház. A lábmosás a szolga feladata volt és Jézus 
szolgává tette magát.
A szentmise elején a jelképek az utolsó vacsora örömének hangulatát idézik. Ezért van a 
pap fehér miseruhában, ezért szól a mise elején az orgona, ezért van virág az oltáron; ezért 
szólalnak meg Dicsőségre minden templomban a harangok, a csengők, az orgona. Az esti 
szentmisén, amikor a pap a Glóriát énekli, megszólalnak a csengők, a harangok és az orgona, 
de azután elnémulnak nagyszombat estig. A mély gyász jeléül csak a kereplők szólnak. A 
harangok „Rómába mennek” és megjelennek a szomorúság, a fájdalom jelei is. Megrázó 
ellentét, hogy Jézust azon az estén árulják el, amelyen szeretetének legnagyobb jeleit adja.
A szentmise utáni oltárfosztás, amikor eltávolítanak az oltárról minden díszt még a terítőt is, 
Jézus elfogatására és szenvedéseire emlékeztet. A szertartás végén ez a csend is jelzi a Jézus 
szenvedésével együtt érző fájdalmat. Az Oltáriszentséget ilyenkor a mellékoltárhoz viszik. Ez 
Jézus elfogatását, elhurcolását jelképezi. A szentmise végén nincs áldás, csendben fejeződik 
be. A díszeitől megfosztott oltár Jézusra emlékeztet, akit ma éjjel elfognak, megfosztanak 
ruháitól.
Nagycsütörtök misztériumában egymással szemben áll az eucharisztikus ajándék legmagasz-
tosabb szeretete, valamint az elárultatás fájdalma. Az utolsó vacsora után Jézus apostolaival 
az Olajfák hegyére ment. Imádság közben szenvedett és gyötrődött. Kérte apostolait, hogy 
imádkozzanak vele, de azok elaludtak. „Egy órát sem tudtatok virrasztani velem?” - kérdezte 
tőlük. Erre gondolunk, amikor a szentségi Jézust a főoltárról a mellékoltárra kísértük, s ami-
kor a mise után szentségimádást végzünk... „Legalább egy órát” szeretnénk virrasztani Vele. 
Elkezdődik a nagycsütörtöki virrasztás (szentségimádás) az értünk vérrel verítékező Jézussal.

(Forrás: Magyar Katolikus Püspöki Konferencia honlapja)
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Kárász Izabella: 

Ima az utolsó éjszakán
Atyám, Te látod gyötrődésemet. 

Megpróbált szívvel tekintek fel Rád. 
Hozsánnát zengő nagy néptől idáig 
Könnyem öntözte e földnek porát. 

Köröttem csend van, alvó tanítványok. 
Olajfák fölött a hold megtörött. 

Hosszú az út még, amelyet kimértél – 
Meg kell halnom a két lator között.

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.

Túrmezei Erzsébet: 

Húsvét után
HÚSVÉT ELŐTT… nehéz,  

szomorú léptek.
Húsvét előtt… zokogó, bús miértek.

Húsvét előtt… ajtók, kemények, zártak.
Húsvét előtt… arcok, fakóra váltak.

Húsvét előtt… szívek, üres-szegények.
Húsvét előtt… kihamvadott remények.

Húsvét előtt… egy nagy „Minden hiába!”
Bús eltemetkezés az éjszakába.

De húsvét lett! Feltámadott a Mester!

HÚSVÉT UTÁN… el a gyásszal,  
könnyekkel!

Húsvét után… futni a hírrel frissen!
Húsvét után… már nem kérdezni mit sem!

Húsvét után… új cél és új sietség!
Jézus él! Nincs út, mely messze esnék!

Húsvét után… erő, diadal, élet!
Csak azokért sírjunk húsvéti könnyet,
Akik még mindig húsvét előtt élnek.

A nyitott sír üzenete
„A  követ  a  sírtól  elhengerítve  találták.”
Nem azért volt a kő elhengerítve Jézus sírjának bejáratától, hogy a feltámadt 
Jézus ki tudjon jönni, hiszen később zárt ajtókon át jelenik meg valóságos, de 
megdicsőült testében, hanem azért, hogy mi beléphessünk oda, és látva az üres 
sírt és a lepleket hitre juthassunk, mint János, a szeretett tanítvány. 

„Az Úr az” (Jn 21,7)

„János egy másik feltámadás-történetet beszél el. Megmutatja, hogy a Feltámadott hét-
köznapjaink hiábavalóságai között találkozik velünk. (Jn 21,1-14). A tanítványok egész 
éjszaka hiába dolgoztak. Egyetlen halat sem fogtak. Amíg csalódottan eveznek a part felé, 
egy férfit látnak ott, aki szeretettel szólítja és küldi őket, hogy még egyszer menjenek ki és a 
jobb oldalon is vessék ki a hálót. »Kivetették, és alig bírták visszahúzni a tömérdek haltól» (Jn 
21,6). Ekkor ismeri fel a szeretett tanítvány, hogy ki az a férfi, a parton. »Az Úr az« (Jn 21,7) 
A Feltámadott átváltoztatja a hiábavalóság éjszakáját az élet és a szeretet hajnalává. (…) 
tudom: a Feltámadott most, a munkámban jelen van. Nem kell egyedül fáradoznom, 
hogy végül fogjak valamit. A Feltámadott megajándékoz a reménnyel, hogy az élet sike-
rülni fog, még akkor is, ha sokminden kilátástalannak tűnik.”

(Anselm Grün OSB)

Jézus számára nincsen elhengeríthetetlen nehéz kő, csak nekünk, akiknek ez a kő elzárni 
látszik az utat reménységünk megvalósulása előtt. Nekünk nincs erőnk elmozdítani a követ, 
mely lassan és feltartóztathatatlanul rácsúszik életünk horizontjára, és bezár a halál félelme-
tes sötétségébe, ahol a magány, elhagyatottság és a biológiai széthullás réme fenyeget. 
Ha azonban Jézussal együtt zárkózunk véges földi életünk sírjába, ha vele temetkezünk el, 
akkor életünk földbe hulló magként elhalva új életre támad, és sokszoros termést hoz. Neki 
növekednie kell, nekünk kisebbednünk – így még itt a földi életben megtapasztaljuk Is-
ten hatalmának csodáját és a feltámadás erejét. A kő, mely már-már teljesen bezárt a halál 
kozmikus, süket csöndjébe, most mintha fokozatosan elhengerülne, és látni engedné az új 
teremtést, melyben már Isten minden mindenben (…)
Kérjük hát a feltámadott Krisztust és angyalait, hengerítsék el hitetlenségünk nehéz kövét 
életünk sírja elől, hogy befogadhassuk ezt  az  örömhírt,  hogy  lassan  derengeni kezdjen a 
hit világossága az értelmünkben s a  halhatatlan  reménység hajnalpírja a szívünkben.

(P. Dr. Barsi Balázs OFM)
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GyerekekNEK
Jézus feltámadt! Valóban feltámadt!

Húsvéti szertartások Esztergomban
2018. március 29. Nagycsütörtök
9.00 Zsolozsma (Laudes) – Kerektemplom

18.00 Nagycsütörtöki szentmise – Bazilika (bíborosi szentmise)
18.00 Nagycsütörtöki szentmise – Ferences templom
18.00 Nagycsütörtöki szentmise – Kerektemplom
18.00 Nagycsütörtöki szentmise – Szentgyörgymező 

20.00 Dax-féle gitáros keresztút a Szent tamás kápolnában
19.00–21.30 Imaóra, virrasztás Szentgyörgymezőn
21.00 órától: Imaóra, virrasztás a Kerektemplomban
21.00–24.00. Virrasztás a Szent István kápolnában

2018. március 30. Nagypéntek
8.00 Ünnepélyes reggeli zsolozsma – Ferences templom
9.00 Zsolozsma a Bazilikában a papnövendékekkel
9.00 Zsolozsma (Laudes) a Kerektemplomban
15.00 Keresztút a Belvárosi temető feletti kálvárián

18.00 Nagypénteki szertartás – Bazilika
18.00 Nagypénteki szertartás – Ferences templom, 
18.00 Nagypénteki szertartás – Kerektemplom, 
18.00 Nagypénteki szertartás – Vizivárosi templom, 
18.00 Nagypénteki szertartás – Szentgyörgymező
19.00 Nagypénteki szertartás – Belvárosi templom

18.00–24.00 Szentsír látogatás – Vízivárosi templom
19.00–21.30 Szentsír látogatás – Szentgyörgymező
19.00–22.00 Szentsír látogatás – Szent István kápolna
20.00–22.00 Szentsír látogatás – Belvárosi templom
20.00 órától Szentsír látogatás – Kerektemplom

2018. március 31. Nagyszombat
8.00 Ünnepélyes reggeli zsolozsma – Ferences templom
9.00 Zsolozsma a Bazilikában a papnövendékekkel
9.00 Zsolozsma (Laudes) Kerektemplom

8.00–17.00 Szentsír látogatás – Szent István kápolna
8.00–19.00 Szentsír látogatás – Belvárosi templom
9.00–15.00 Szentsír látogatás – Vízivárosi templom
10.00–18.00 Szentsír látogatás – Szentgyörgymező
10.00–12.00 és 16.00–19.00 Szentsír látogatás – Kerektemplom

18.00 Húsvéti vigília szertartása – Bazilika
19.00 Húsvéti vigília szertartása – Kerektemplom
19.00 Húsvéti vigília szertartása – Szentgyörgymező
20.00 Húsvéti vigília szertartása – Ferences templom
20.00 Húsvéti vigília szertartása – Belvárosi templom
21.00 Húsvéti vigília szertartása – Vízivárosi templom

2018. április 1. Húsvétvasárnap
8.00 Szentmise – Ferences templom
8.30 Szentmise – Vízivárosi templom
9.00 Szentmise – Szentgyörgymező
9.00 Szentmise – Kerektemplom
9.30 Szentmise – Ferences templom
10.30 Szentmise – Bazilika
10.30 Szentmise – Belvárosi templom
10.30 Szentmise – Szentgyörgymező
18.00 Szentmise – Kerektemplom

Rajzpályázat
Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus esztergomi 

missziós küldöttei rajzpályázatot hirdetnek

AZ OLTÁRISZENTSÉGBEN JELEN LÉVŐ KRISZTUS
(„Jézus kenyér s bor színében”)

címen, óvodás kortól gimnazista korosztályig.

A képek elkészítése: bármilyen technikával, A4-es méretben.
A hátoldalon olvashatóan kérjük feltüntetni: név, kor, település, 

cím, óvoda/iskola/hittan csoport/cserkészcsapat stb... nevét; felkészítő 
pedagógus, hitoktató nevét.A beküldött alkotásokat nem küldjük vissza.

Beküldési határidő: május 27.
Beküldési cím: Eck Andrásné, Mindszenty J. Katolikus Ált. 

Iskola, 2500 Esztergom, Kiss János u. 1.

Kiállítás: A beérkező képeket úrnapja alkalmából kiállítjuk, 
majd megtekinthetőek lesznek a Kákonyi Asztrik Galériában az 
esztergomi ferenceseknél június 1-10. között (2500 Esztergom, 

Bottyán János u. 10.)

A pályaművek ünnepélyes eredményhirdetése:
 2018. június 10. 15.00 óra a Ferences templomban, 

melyre minden alkotót szeretettel várunk!

A zsürizett munkák legjobbjait továbbítjuk  
az 52 . Eucharisztikus Világkongresszus által meghirdetett 

országos rajzpályázatra is!
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