
"Egyházhoz tartozásunk ott nyeri el alapvető szilárdságát, ahol az egy-
ház születik: a kereszten. Ott hangzott el az engedelmesség végérvényes 
igenje, amely legyőzi az első engedetlenséget, onnan vettetett le a mé-
lységbe egyszer s mindenkorra az ellenkezést és bűnt szülő „őskígyó". 
Ott egyházhoz tartozásunk fiúi jellegű, mert fiakká válunk a Fiúban. És 
ott áll a kereszt alatt az anya, aki részesedik fia megfosztatásában, és 
aki világra hoz minket fiúvá válásunkban. Ugyanez megy végbe, amikor 
szívünket szeretnénk újra az egyházba alapozni, szeretnénk megújulni 
egyházhoz tartozásunkban. És mivel az egyház a kereszten születik, és 
alapja a kereszt, az egész megalapozás részesedik a keresztből is. Az 
egész egyházi alapvetésben ott a kereszt. „Az egyház születésének órá-
ja egybeesik a halál előestéjének órájával."
(...) Szent Pál lesz az, aki nyíltan kijelenti, hogy elfogadja élete öröme-
ként a keresztnek ezt a dicsőségét: „Én azonban nem akarok mással 
dicsekedni, mint Urunk, Jézus Krisztus keresztjével. Általa keresztre szegeztetett nekem a világ, és én is a 
világnak" (Gal 6,14). „Dicsekedni Jézus Krisztus keresztjével, dicsekedni az Úrban" (2Kor 10,17) egyfelől az 
Úr dicsőítése, másfelől a legjobb védekezés „Krisztus keresztjének ellenségeivel" szemben, az e világi tudás 
embereivel szemben, akik önmaguktól beszélnek, és saját dicsőségüket keresik (vö. Jn 7,18), akik „egymást 
dicsőítik" (Jn 5,44), akik „többre tartották az emberek megbecsülését, mint Isten dicsőségét" (Jn 12,43). 
Maga az Úr vallja meg nekünk, hogy nem szereti ezt az emberi dicsőséget: „Dicsőséget nem fogadok el 
emberektől" (Jn 5,41). (...) A kereszten mindent el kell veszíteni, hogy mindent megnyerjünk. Ott mindent 
eladunk, hogy megvásároljuk a drágakövet vagy a földet az elrejtett kinccsel. Mindent elveszíteni: „Aki 
elveszíti életét értem, az megtalálja" (Mt 16,25; Mk 8,34-35; Lk 17,33). Azzal, hogy mindent elveszítünk, az 
új élet után kutatunk. Létezésünk új ajándék lesz, de ahhoz mindent el kell veszíteni. 
(...) A kereszt az, ami megjelöli életünk küzdelmes értelmét. A kereszttel nem lehet tárgyalni, nem lehet 
alkudozni: vagy átöleljük, vagy elutasítjuk. Ha úgy döntünk, hogy visszautasítjuk, akkor életünk a kezünk-
ben marad, szemhatárunk kicsinyes távlataiba tuszkolva. Ha átöleljük, e döntésünkkel elveszítjük az életet, 
Isten kezében hagyjuk, Isten idejében, és csak másféleképpen kapjuk vissza. A mai napon, miközben im-
ádságba mélyedünk, érdemes elgondolkodnunk ezen a jövőnket meghatározó „út-kereszteződésen", és 
kérjük alázattal a dicsőség Urát, hogy tegyen részesévé minket az ő sorsának és keresztjének. És kérjük az 
Úr anyját, az egyház anyját és a mi anyánkat, nagy alázattal és gyermeki szeretettel, hogy tartson minket 
fia mellett." Ferenc pápa (Jorge Mario Bergoglio): Nyitott ész, hívő szív  (59-65.o.)

QUADRÁNS
A martinkertvárosi, szirmai,  görömbölyi és kistokaji

római katolikus egyházközségek hírlevele

2014. Nagyböjt

V. évfolyam 1. szám

“Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét 
mindennap, és úgy kövessen engem” (Mt 16,24)



Mi a jó keresztút? "Én vagyok az út" (Jn 14,6), és ez az út kikerülhetetlenül átvezet a kereszten. A kereszt 
lehet akadály az ember előtt, de lehet az ég felé vezető híd is. Minden attól függ, hogy milyen szemmel 
tekintünk a keresztre és Jézus szenvedéseire. A keresztút eredetileg az a körülbelül fél kilométeres útvonal 
Jeruzsálemben, amelyet Jézus végigjárt a kereszttel a Golgotáig. Via Dolorosa: a fájdalmak útja.

Elcsendesedünk, életünkre tekintünk, és együttérzünk a szenvedő Jézussal, valamint mindazokkal, akik 
vele együtt szenvednek, és erőt merítünk keresztjeink hordozásához. Átölelve a keresztet életünk minden 
gondjával és örömével Jézus után indulunk...

A Boldog II. János Pál pápa keresztútjának befejező imádságából vett részlettel zárjuk: „Úr Jézus Krisztus! 
Tested nem lett a romlásé. Feltámadtál, és helyet adtál a megváltozott testnek Isten szívében. Engedd, 
hogy örvendezzünk ennek a reménynek, s vidám szívvel vigyük azt el a világba! Add, hogy feltámadásod 
tanúi legyünk!"

EFRAIM TESTVÉR KERESZTÚTJA

Bíróság elé állítottuk Istent,
és halálra ítéltük.
Paul Claudel

I. JÉZUST HALÁLRA ÍTÉLIK

Vinnünk kell a keresztet,
mielőtt a kereszt vinne minket.
Paul Claudel

II. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET

Ments meg minket az első bűntől, amit véletlenül 
követünk el!
Paul Claudel

III. JÉZUS ELŐSZÖR ESIK EL A KERESZTTEL

Jézus nemcsak az örömöt, hanem a bánatot is 
megosztotta Máriával, egészen a haláláig.
Mindszenty bíboros

IV. JÉZUS ANYJÁVAL TALÁLKOZIK

Néha a Kereszt akkor jelenik meg, amikor nem 
keressük: ez azt jeLenti, hogy Jézusnak gondja 
van ránk.
Mgr. Escrivá de Balanguer

V. CIRENEI SIMON SEGÍT JÉZUSNAK

Hogy örökre rajta maradjon az arc, amelyet vére, 
könnyei és a mi köpéseink rajzoltak.

Paul Claudel

VI. VERONIKA MEGTÖRLI JÉZUS ARCÁT



Ments meg minket a harmadik bűntől, a 
reménytelenségtől!
Paul Claudel

IX. JÉZUS HARMADSZOR ESIK EL A KERESZTTEL

Az iszonyatért, hogy utolsó ruhádtól is megfosz-
tanak, könyörülj azokon, akiket kínoznak!
Paul Claudel

X. JÉZUST MEGFOSZTJÁK RUHÁITÓL

Elég nekem az Isten,
ki megfér négy szög között.
Paul Claudel

XI. JÉZUST KERESZTRE FESZÍTIK

Szomjazol, Uram?
Hozzám szólsz?

Paul Claudel

XII. JÉZUS MEGHAL A KERESZTEN

Itt befejeződik Jézus Passiója,
de a szeretet története folytatódik.

Paul Claudel

XIII. JÉZUST LEVESZIK A KERESZTRŐL

Ez nem csak az új sír,
hanem a testem.

Paul Claudel

XIV. JÉZUST SÍRBA HELYEZIK

Ments meg minket a második bukástól, amelyet 
már akarattal, unalomból követünk el!
Paul Claudel

VII. JÉZUS MÁSODSZOR ESIK EL A KERESZTTEL

Dávid házára pedig és Jeruzsálam lakóira 
kiárasztom a jóindulat és az imádság lelkét. 
Arra emelik majd tekintetüket, akit átszúrtak; 
gyászolják mint az egyszülött fiát szokás, 
megsiratják, mint az elsőszülötöttet. (Zakariás 12,10)

VIII. JÉZUS TALÁLKOZIK
A JERUZSÁLEMI ASSZONYOKKAL



E S E M É N Y N A P TÁ R
2014. TAVASZ

MÁRCIUS

14. péntek Keresztúti ájtatosság Mk: 18.30     Sz: 17.30    G: 17.00

16. vasárnap NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA

21. péntek Keresztúti ájtatosság     Mk: 18.30     Sz: 17.30    G: 17.00

23. vasárnap NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA Mk: 16.00 “Egyházközségi délután” -
Molnár Mária: Keresztény nevelés

27. csütörtök Mk: NAGYBÖJTI LELKIGYAKORLAT
(Ft. Dr. Dolhai Lajos Rektor)

28. péntek
Mk: NAGYBÖJTI LELKIGYAKORLAT
(Ft. Dr. Dolhai Lajos Rektor)
Keresztúti ájtatosság Mk: 17.15     Sz: 17.30    G: 17.00

29. szombat Mk: NAGYBÖJTI LELKIGYAKORLAT
(Ft. Dr. Dolhai Lajos Rektor)

30. vasárnap NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA Elsőáldozók: szentírás átadása,
Bérmálkozók: védőszent bemutatása

ÁPRILIS

4. péntek Keresztúti ájtatosság Mk: 18.30     Sz: 17.30    G: 17.00

6. vasárnap NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA Országgyűlési választás

7. hétfő Sz: NAGYBÖJTI LELKIGYAKORLAT
(Ft. Juhász Zoltán) Mk: Szentmise 17.00

8. kedd Sz: NAGYBÖJTI LELKIGYAKORLAT
(Ft. Juhász Zoltán) Betegek húsvéti gyóntatása

9. szerda G: NAGYBÖJTI LELKIGYAKORLAT
(Ft. Juhász Zoltán) Mk: Szentmise 17.00

10. csütörtök G: NAGYBÖJTI LELKIGYAKORLAT
(Ft. Juhász Zoltán)

11. péntek Keresztúti ájtatosság Mk: 18.30     Sz: 17.30    G: 17.00

13. vasárnap Virágvasárnap - az Úr szenvedésének vasárnapja, barkaszentelés

17. csütörtök Nagycsütörtök - Jeremiás siralmai
ESTI MISE AZ UTOLSÓ VACSORA EMLÉKÉRE

Mk: 09.00
Mk: 19.00     Sz: 17.00    G: 19.00

18. péntek
Nagypéntek - Jeremiás siralmai
Keresztúti ájtatosság
AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK ÜNNEPLÉSE

Mk: 09.00
Mk: 10.00     Sz: 10.00    G: 10.00
Mk: 19.00     Sz: 17.00    G: 19.00

19. szombat Nagyszombat - Jeremiás siralmai
HÚSVÉT VIGÍLIÁJA [ételszentelés]

Mk: 09.00
Mk: 20.00     Sz: 17.00    G: 20.00

20. vasárnap HÚSVÉTVASÁRNAP - KRISZTUS FELTÁMADÁSA

21. hétfő HÚSVÉTHÉTFŐ Mk: 11.30     Sz: 10.00    K: 08.30
G: igeliturgia

27. vasárnap HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA Mk: 16.00 “Egyházközségi délután”

MÁJUS

3. szombat Locsolóbál 19.00

25. vasárnap HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA Elsőáldozások

31. szombat Mk: 16.00 Bérmálás

JÚNIUS

8. vasárnap PÜNKÖSDVASÁRNAP

15. vasárnap Szentháromság vasárnapja
Görömbölyi búcsú, Ezüstmise Mk: 16.00 Ezüstmise

22. vasárnap ÚRNAPJA

27. vasárnap JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVE Mk: Szentségimádási nap

29. vasárnap Mk: Jézus Szíve Búcsú

JÚLIUS

5. szombat Júliális

6. vasárnap Sz: 16.00 Ezüstmise
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Mk = Martinkertváros
Sz = Szirma

G = Görömböly
K = Kistokaj


