Újlaki Hangok
www.ujlakitemplom.hu

2016. húsvét

"Hordozzátok egymás terhét"
Jézus keresztútját járva nem nehéz felfedeznünk,
hogy az egyes stációk és életünk egyes állomásai között
milyen hasonlóságok lehetnek. Jézus átélte a
kitaszítottság, az esések, a gyengeség, a szánalom, a
mezítelenség, a magárahagyatottság állapotait, és
ezekből nekünk is kijuthat az életünkben. Tanulságos az
is, ha az egyes állomásokat nem Jézus szemével, hanem
a vele találkozó és vele együtt érző emberek szemével
nézzük. Hogy élte meg a keresztutat Mária, János
apostol, cirenei Simon, Veronika, a síró asszonyok
valamelyike vagy arimateai József? Egy-egy találkozás
elmélkedésre indíthat minket, amelynek hatása jó
cselekedetekben is kifejeződhet.
A Jézussal való találkozások egyik epizódszereplője
a Cirenéből származó Simon volt. Véletlenül válik a
keresztút résztvevőjévé. Nem Jézust követő tanítvány,
nem ellenséges farizeus, írástudó, nem is a rendkívüli
eseményekre kíváncsi járókelő, hanem egy, a
munkájából fáradtan hazamenő hétköznapi ember (vö.
Lk 23,26). Valószínű, hogy együtt érző tekintete és testi
ereje miatt rakják rá az Úr keresztjét. Nem tiltakozik,
átveszi a terhet, és ezzel minden keresztény, vagy
helyesebben mondva minden jó szándékú ember
példaképévé is válik: Viszi a másik ember "keresztjét".
Nem mondja, hogy fáradt, hogy miért éppen őt
választották, hogy neki nincs semmi köze Jézus

elítéléséhez. Az sem valószínű, hogy csupán félelemből
teszi. Egy ember segítségre szorul, és ő nem tagadja ezt
meg tőle. Szent Pál apostol, amikor a törvény
betartásáról ír, mintha cirenei Simonra is gondolna.
"Hordozzátok egymás terhét, így teljesítsétek Krisztus
törvényét" (Gal 6,3). A másik ember terheinek a
hordozása Jézusnak adott segítséget is jelent, hiszen Ő
azonította magát minden szenvedő emberrel.
Nagypénteken, amikor a keresztutat járjuk, és az
ötödik stációhoz érünk, próbáljunk elgondolkodni azon,
hogy a környezetünkben élő emberek milyen
kereszteket hordoznak. Látható testi-lelki betegségeket,
amelyek miatt szánakoznak felettük, s ez elviselhetetlen
lehet számukra. Talán nem is látható ez a kereszt.
Valaki fél attól, hogy munkahelyéről elbocsátják, vagy
már el is bocsátották és nem talál újabb
munkalehetőséget. Fél attól, hogy több gyermeket
vállaljon, mert nem tudja őket felnevelni. Vagy csak
egyszerűen fél a jövőtől, amely újabb terheket mér rá.
Cirenei Simon követői ilyenkor csendesen próbálnak a
segítségére lenni. Ha kell látványosan is átveszik a
keresztet, máskor lelkileg segítenek rajta, hogy annak
súlyát viselni tudja. Ha ezt tesszük, bízhatunk abban,
hogy ezeket a terheket viselve Jézust is elkísérjük a
kereszthez, és föltámadásának örömében is részesülünk.
Ferenc atya

Juhász Gyula:
Az utolsó vacsora
János a Mester nagy szivén pihen,
E tiszta sziven, e csöndes sziven
pihen, de lelke a holnapra gondol,
S fiatal arca felhős lesz a gondtól.

Tamás révedve néz a mécsvilágra,
Péter zokog, és árvább, mint az árva,
Júdás se szól, csak apró szeme villan,
Remegve érzi: az ő órája itt van!

Mély hallgatás virraszt az asztalon.
Az olajfák felől a fuvalom
Hűsen, szomorún a szobába téved,
Be fáj ma a szél, az éj és az élet!

Csak egy nyugodt. Nagy, sötétkék szemében
Mély tengerek derűs békéje él benn.
Az ajka asztali áldást rebeg,
S megszegi az utolsó kenyeret!
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Örüljetek testvérek, mert megváltásunk ára ki van
fizetve. Sokba kerültünk, s értünk magát is áruba
bocsátotta az, ki megváltott bennünket. Krisztus
ugyanis, a mi Urunk és Megváltónk, azért született,
hogy tanítson bennünket; azért halt meg, hogy
meggyógyítson bennünket. A kereszt halált hozott
Krisztusnak, de üdvösséget a kereszténynek. Feltámadt
a Megváltó istensége összes jegyeinek pompájában.
Születését csillag követte, sírját dicsőség. Sírjánál az az
angyal áll őrt, aki hírül adta, hogy meg fog születni.
Győztesként jön a pokol tornácából s az égiek
diadalmenetben fogadják. Születésével megszüntette a

tévelygést, halálával széttiporta a halált, a pokol
tornácából előhívta azt, akit teremtett. Az Ő keresztjén
függött a mi váltságunk és királyságunk. A teremtmény,
Urával együtt visszatér a fénybe. Fényt kap az ember a
fényből, azt a fényt, amelyet elvesztett, mikor Krisztus
lecsukta szemét. Elűzik az égiek a sötétséget, amiből
még a pokol tornácában levőket is megmentette a mi
Megváltónk. Örüljenek, akik gyászolnak, hiszen
Krisztus semmit sem veszített el fenségéből, az embert
pedig, akit teremtett, megváltotta.
Szent Ágoston

Húsvéti programok
- Március 24: NAGYCSÜTÖRTÖK
Reggel 7-től fél 9-ig gyóntatás. Este 6-kor kezdődik a szentmise az Utolsó vacsora emlékére, lábmosás
szertartással. Közreműködik az Újlaki Sarlós Boldogasszony Kórus. Utána virrasztás este 9-ig.
- Március 25: NAGYPÉNTEK
Szigorú böjti nap. Reggel 7-től fél 9-ig gyóntatás. Este fél 6-kor keresztút, amit a képviselőtestület tagjai
vezetnek. Ezt követően 6 órakor szertartás. Közreműködik az Újlaki Sarlós Boldogasszony Kórus. A templomot
9 órakor bezárjuk.
- Március 26: NAGYSZOMBAT
Reggel 7-től fél 9-ig gyóntatás, az esti szertartásig a szentsír látogatása. Este 8-kor Húsvéti Vigília
szertartása. A feltámadási körmenet kb. este fél 10-kor kezdődik. Útvonala: Szépvölgyi út – Ürömi út –
Felhévízi út.
- Március 27, HÚSVÉTVASÁRNAP
A 9 órás szentmise után ételszentelés, Énekel a Schola in Gloria Dei; fél 11-kor énekes ünnepi mise. Énekel
a Schola in Gloria Dei.
Este 6 órakor szentmise: Énekel Sarlós Boldogasszony Kórus.
- Március 28, HÚSVÉTHÉTFŐ
Vasárnapi miserend: Szentmise reggel 9-kor, fél 11-kor és este 6-kor
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