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Egy régi húsvéti ének 
 

Fénlik az nap fényességgel. Zeng az ég nag’ dicsirettel.   
Ez világ vigad örömmel. Ordit pokol rettegéssel. 

Mert a’ Christus fel-támadván, Halál ereit meg-rontván, 
Pokol torkát meg-tapodta, a’ foglyokat el ki-hozta. 

Koporsóban temetteték. Vitézektől őrizteték. 
De Attyától fel-költeték, s halál tőle meg-győzeték.  

Meg-mentet minket pokoltúl, és a’ lelki ellenségtől, 
Mert fel-támadt a’ halálból, mint meg-mondatott Angyaltól. 

Meg hólt vala bűneinkért; fel-támadt igasságunkért; 
Hogy mi is véle támadgyunk, s’ az örök életre jussunk. 

Ez Húsvéti Innepekben, dicsirjük Istent lelkünkben, 
Mert a Christus nagy örömben, fel-támadt dicsőült testben. 

Christus ki vagy mi királyunk, hozzád kivánkozik szívünk. 
Hogy néked buzgó éneket, mondhassunk és dicsiretet. 

Hálákat adunk te-néked, ki poklot s’ halált meg-győzéd, 

Uralkodol Szent Atyáddal, egygyütt s’ az Vigasztalóval. Amen. - (Cantus catholici, 1674) 
 

 

 „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre" 
 

Jövőre Budapesten Nemzetközi Eucharisztikus 

Kongresszus lesz, aminek fénye az idei Húsvétra is 

kisugárzik. Nagycsütörtökön, az Eucharisztia titkán 

elmélkedve, jogosan kérdezhetjük: Vajon János 

evangélista az utolsó vacsora leírásakor miért nem ír az 

Eucharisztia megalapításról, és miért ad részletes leírást 

az azt követő lábmosásról? 

Ha azonban az Eucharisztia alapításának és a 

lábmosásnak a történetét gondolatban egymás mellé 

állítjuk, felfedezhetjük, hogy a két esemény nagyon 

közel áll egymáshoz, sőt közös forrásra vezethető 

vissza. Ez a közös forrás Jézus ajándékozó szeretete. 

A szinoptikus evangéliumok szerint az Eucharisztia 

Jézus Teste és Vére, az ő szeretetének a jele, hiszen 

Jézus ebben teljesen odaadja magát apostolainak: 

„Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én 

testem.” De ugyanakkor, ugyanebben a gesztusban, az 

önátadás gesztusában, teljesen odaadja magát az 

Atyának is. Jézus szavai utalnak az önátadás áldozat-

jellegére is. Jézus nemcsak nekünk, hanem értünk is 

adja önmagát. Az odaadás vagy önátadás teljessége 

miatt mondjuk, hogy az Eucharisztia a „kegyelmi élet 

csúcsa és forrása”. Ha a János-evangéliumot olvassuk, 

felfedezhetjük, hogy abban is Jézus szeretete fejeződik 

ki. Ezen szemlélődve felismerhetjük, hogy a lábmosás 

is a szolgáló szeretet kifejezése. Jézus korában zsidó 

szokás volt, hogy a vendégnek a házigazda megmosta a 

lábát. Ezzel kifejezte a tiszteletét, és hogy teljesen a 

vendég szolgálatára áll. Jézus ezt a gesztust használja 

fel az utolsó vacsorán, jelezve, hogy azért van közöttük, 

mert őket akarja szolgálni. 

A leírt szövegeken tovább elmélkedve egy újabb 

közös jellemzőt fedezhetünk fel, amely az ajándékozó 

szeretet további kibontása, továbbvitele. Ez a küldetés, 

amely Jézus ajándékozó szeretetének továbbadását 

jelenti. Az Eucharisztia alapításakor Jézus ezt a 

feladatot adja: „Ezt cselekedjétek az én emlé-

kezetemre”. Ami azt jelenti, hogy az Ő nevében törjék 

meg a kenyeret és Őt adják tovább a kenyérben. Azt is 

lehetne mondani, hogy az Ő szeretetét adják tovább. A 

papság ebben látja az eredetét. Erre emlékezünk a 

nagycsütörtök délelőtti krizmaszentelési misében. De a 

lábmosás jelenetében is kifejeződik ez a küldetés, 

amikor Jézus ezeket a szavakat mondja: „Példát adtam, 

hogy amit én tettem, ti is tegyétek meg”. Ez azt jelenti, 

érezzék feladatuknak, hogy ugyanolyan szeretettel 

forduljanak egymás felé, mint ahogyan azt Ő tette. A 

kenyértörés és a lábmosás tehát a missziónak is a 

kezdetét jelenti. 

A Húsvét számunkra is jó lehetőséget ad, hogy az 

apostolokhoz hasonlóan mi is részesüljünk a Jézus 

szeretetében, és felismerjük: Jézus szeretetéről nekünk 

is tanúságot kell tennünk. 

Ferenc atya 
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Nazianzoszi Szt. Gergely: A szent húsvétra (45. beszéd, részlet) 
 

Ha te vagy Cirenei Simon, vedd a keresztet és 

kövesd. Ha latorként megfeszítenek vele, jóakaratú 

emberként ismerd fel az Istent; ha őt éretted a 

törvénytelenek közé számították, akkor te válj 

törvényessé általa. Tiszteld az érted megfeszítettet: légy 

te is megfeszített, legyen hasznod a gonoszságból is, a 

halállal szerezd meg az üdvösséget, menj be Jézussal a 

paradicsomba, hogy megértsed, mitől estél el egykoron. 

Annak szépségét szemléld. Hagyd kint a zúgolódást, a 

káromlással együtt, hadd haljon meg ott. Ha te vagy 

Arimatheai József, a megfeszítőktől kérd el a testet, 

legyen tiéd a világ tisztulása. És ha te vagy Nikodémus, 

Isten éjszakai tisztelője, bebalzsamozva temesd el őt. 

Ha Mária vagy, vagy az a másik Mária, vagy akár 

Szalomé, Joanna, sírj hajnalban. Lásd elsőnek az 

elhengerített követ, vagy tán az angyalokat is, sőt Jézust 

magát. Szólít valaki? Figyelj a szóra! Hát ha ezt hallod: 

Ne illess engem!, állj messzebb, tiszteld az Igét, de ne 

szomorkodj! Tudta ugyanis, kiknek jelenjen meg 

elsőként. Újítsd meg a feltámadást! Segíts Évának, az 

első bukottnak, akit Krisztus elsőként üdvözölt, s 

hirdesd őt a tanítványoknak! Légy Péter vagy János, 

fuss a sírhoz, vetekedve, együtt futva, szép versenyt 

futva. És ha gyorsabbnak bizonyulsz, és első leszel, 

győzz igyekezeteddel, a sírba ne csak behajolj, hanem 

menj is bele! Ha Tamásként távol maradsz a 

tanítványok gyülekezetétől, akiknek Krisztus megjelent, 

ne légy majd hitetlen, ha később meglátod őt; még ha 

kételyeid lennének is, higgy azoknak, akik róla 

beszélnek neked, de ha azoknak sem, akkor higgy a 

szegek helyének. Ha az alvilágba száll, szállj alá vele. 

Ismerd meg Krisztus ottani misztériumait is, hogy mi a 

kétszeres alászállás rendje és értelme: megjelenésével 

egészen egyszerűen mindenkit üdvözít, azokat is, akik 

ott hittek benne. 

És ha a mennybe megy, menj vele, légy az őt kísérő 

vagy fogadó angyalok társa. […] 

Isten megtestesülésére is halálára volt szükségünk 

ahhoz, hogy éljünk; meg kell halnunk vele, hogy 

megtisztuljunk; feltámadunk, mert meghaltunk vele; 

megdicsőülünk vele, mert vele együtt támadtunk fel.  

Sok csodája van annak az időnek: a kereszten függő 

Isten, az elsötétülő és ismét kisütő Nap (mert a 

Teremtővel együtt kell szenvednie a teremtménynek is); 

meghasadt a kárpit, oldalából vér és víz folyt ki; az 

egyik mint emberé, a másik mint embernél többé; a föld 

megremeg, a sziklák omlanak, holtak támadnak fel a 

végső és új feltámadás hitére; a sírnál, majd a sír után 

történt csodák, ki tudná mindezeket méltó módon 

magasztalni? Nincs megváltásunkhoz fogható csoda 

még. Néhány vércsepp újjáalakítja a világot, s minden 

ember számára olyan, mint az oltóanyag a tejben, 

egységbe von és összeköt minket. 

A szöveget Vanyó László fordította. 

A püspök beszéde 383. április 9-én hangzott el székvárosában, a kisázsiai Nazianz(osz)ban. 
 

 

Húsvét Újlakon 
 

Április 18. Nagycsütörtök 

Reggel 7 órától 8.30-ig gyóntatás. A szertartás 18 órakor kezdődik, időtartama kb. 90 perc, közreműködik az 

Újlaki Sarlós Boldogasszony Kórus. A szertartás keretében lesz lábmosás, a végén virrasztás – kb. 22 óráig.  
 

Április 19. Nagypéntek 

Szigorú böjti nap! Reggel 7 órától 8.30-ig gyóntatás. – Délután 17.30-tól keresztút. Az esti szertartás 18 órakor 

kezdődik, időtartama kb. 90 perc, közreműködik az Újlaki Sarlós Boldogasszony Kórus. 
 

Április 20. Nagyszombat 

Reggel 7 órától 8.30-ig gyóntatás. A vigília kezdése 20 órakor. (Tűzszentelés, olvasmányok, keresztelők, 

körmenet a végén kb. 22 órától.) Ministránsok 18.30-ra jöjjenek. 
 

Április 21. Húsvétvasárnap 

Vasárnapi miserend. A 9 órai szentmisén ételszentelés, az esti szentmisén az Újlaki Sarlós Boldogasszony 

Kórus szolgál. 
 

Április 22. Húsvéthétfő 

Vasárnapi miserend. 
 

Az értünk életét adó és dicsőségesen feltámadó Krisztus áldását kérjük 

valamennyi kedves olvasónkra, az újlaki hívekre.  
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